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 \ הנ ג'ח אל הוא
 .דחא קיכקב םלועה תא ףיקהל ידכ

 ינורטקלא ראוד

 הויביטקארטניא הריעו תוחיש



 *% ינרג :רעשב

 .2 50800 \/געזוסז :רטסופב
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 םיעובק םירודמ

 .תושדח 4

 18338 :הכורעת 2

 םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה 4

 .ץראב תויונחה יפדמ לע

 :עונלוק

 םירבג ,2 טאבמוק לטרומ

 .3 תיבב יתוא וחכש ,רוחשב
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 | 70 [ויי

 2000 ק'רפ
 מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 ןשוש יבג

 ,יפא ,רימא ,ןתיא ,יתיא ,יבא

 ,ישוי ,ינוי ,לבוי ,איג ,ץנב

 יחצ ,רמוע ,לאכימ

 :עובק םיקחשמ

 םייתימא טיקירפ נטש 0 םיבתצה לכ
0 

 וה הבכיוכנ

 שו( קוןייקא

 .קנעה םיפיטה ףסומ - דוק דסמ

 !תויונחל ועיגה םרטש

 יש 2 ,

0 

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה -
 :תכועמה תבותכ

 "זל| | 41280 ביבא-לת 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה ריש ימר :ישאר ךרוע
 זה 03-6873635 .לט :תועדומ תקלחמ ריש היבצ :הנשמ תכרוע
 2 03-6874267 .לט :םייונמ תקלחמ ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי
 : "8 :קוויש תקלחמ באוי ,רהז תימע ,ינועבג ליג :םיעובק םיפתתשמ

 5 6 :סקפ יבא ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג
 'ינועבצא" טספוא :סופד ,ןמנזור קראמ ,ןמשיפ

 :תויונחל הצפה

 :הנשל יונמ ימד

 תורומש תויוכזה לכ (60)

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה

 תוירחאב םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ

 .דבלב םימסרפמה

 ורקו'גוק ידג :םוליצ
 טיבש .ד :ינושל ךרוע

 דוולא הרינ :הקיפרג

 - ק'רפ ידובע בקעי :קוויש

 רוא הזילע :רדס

.. 

 !קירפ לע יונמ םישוע ןאכ

 תדלומוי :ירוטסיה עגר

 סיכה יבשחמל

 םניחה תועדומ :םיצוציפ

 .םכלש

 ₪618 :הכורעת

 .הליפאב םיקית

 ךדסאץס 6186 5םסש :הכורעת

 ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא
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 ביבא-לת ,8 רגיא אביקע

 03-6877056 .לט ,"דג"

 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 239 .-

 .מ"עמו הזירא

 וו 313
 ב וב ןריוד רובם

 1997 רבוטקוא * 60 ןוילג * 'ה הנש
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 \ זה 1

 ו |.י0 5 וו"

 / קספ לא * םיקחשמ * תונכות * עדימ ירגאמ * ינורטקלא ראוד + ןויד תוצובק
 | ?ובלב לכל צרו:לבו> צרונש <

 )קבב
 א

 ,םיקירפ |[ה6

 תא םכל חתופ דחוימ דואמ ןותיע

 בתכה .יתעד תוחפל יהוז .ח"נשת תנש

 םיימעפ עסנ ןמנזור קראמ ,ונלש

 לתשב רקבל ידכ ,ויקוטל דחא שדוחב
 ,עצמאב .תובושחו תולודג תוכורעת

 עיגהל קיפסה אוה ,בוט ךירכ ומכ

 :האצותהו .הכורעת דועל הפוריאל

 תוכורעת שולש לש קנע תריקס
 .םלועב רתויב תובושחהמ םיקחשמ
 וסחדנ ןהש ,םימשא אל תמאב ונחנא
 ללגב .דחא ןותיעלו דחא שדוחל
 תא םצמצל ונצלאנ ולאה תוכורעתה
 ,ינש דצמו .םישדחה םיקחשמה תריקס

 תואמ לע גשומ םכל שי וישכע
 דוע םקלחש ,תמאב םישדח םיקחשמ

 יל"וחב תויונחל וליפא עיגה אל

 אל קראמ לש השקה ותדובע

 קיפסה אוה .תוכורעתה םע המייתסה

 עונלוקה טרס ךותמ םיעטק תוארל

 טאבמוק לאטרומ תרדיסב שדחה

 םגו וילע םינושאר םימשר םכל איבהלו

 .םירחא םיטרס לע |

 םוקמ ןומה ונצקהש תורמל

 דחא תא ונחפיק אל ,תוכורעתל

 :הנשה לש רתוי םיבושחה םיקחשמה

 בושח קחשמ .(/והפ ('סתוחוגח66ז \(

 תמדקומ הריקסב וכותל ונצצהש ,ףסונ

 .פו48צ אסח8 ₪30ות6 :אוה

 באויל ונשרה ,טנרטניאה תניפב

 -תיבב ףילצהל ,גירח ןפואב ,ןודרוג
 הכיסנה לש הרכיזל יטירבה הכולמה

 \ הילע םירבדמ ישוקב רבכ ץראב .הנאיד
 תא תאלממ ןיידע איה ל"וחב לבא [

 .םינותיעה תורתוכ

 םכלוכל הירופו הבוט הנש זא

 'אַר - ךרועה

 תורה
 טיריעצל

 0 ָפ |
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 םירציימ דציכ ,םעפ-יא םתיהת םא

 ,008א6 ומכ םיקחשמל םיפסונ םיבלש

 תונכות שי טושפש ,םכל רפסנ

 ו/ס607ג  תנכות .םיבלש תכירעל

 תויראלפופ רתויהמ תחאל תבשחנ
 הסריג .08%6 רובע םיבלש תכירעל
 דירוהל ולכות הנכותה לש השדח
 םג המיאתמ הנכותה .טנרטניאהמ
 תכירעב ןויסינ ול ןיא ןיידעש ימל
 !םינעוצקמ םיכרועל םגו םיבלש

 1: / / וארא 3 רסס 11.טסמנ

 תופסונ תומישמ 35 לש ץבוק והז
 תומישמה .6 0 תותוגחש 8 6 ל
 דעו יטייבוסה רבשמה ףוסמ תוליחתמ
 ללוכ ץבוקה .םוירביטה ןדיע תליחתל
 הקיפרג

 ,השדח

 םיטקפא
 יכהו םיילַוק
 ..בושח

 רשפא

 !טנרטניאהמ סניחב ותוא דירוהל
 ה 1ןכ:/ /צואצ, קטססו(וטפ.שסמו

 ך וטו 8 עטטצו 3 ]זמ

 הרע יא עושר ו עירק קש ר)
 ץ"

1' 

 ער וא

 הגס תא ןידל העבת .יס.יפל דמימ-תלתה יסיטרכ תוכזב העודיה ,3121% 6
 דמימ-תלתה בבש תא חתפל 30א-ל רשפאל הרומא התיה הגס .א6 תרבח תאו
 30% תנעטל .ןרוטאסה לש ומוקמ תא אלמיש ,הלש שדחה היזיולטה ףוסמ רובע
 -תלת תויגולונכטב שמתשהל א66 תרבחל הרשפיאו המיע םכסהה תא הרפה הגס
 ףאל 3שכוא לש תויגלונכטו עדימ הריבעה אל איהש ,תנעוט הגס .המוקמב דמימה
 .הרבח
 .םייטפשמ םיתומיע םע וכרד תא ליחתמ ןרוטאסה לש שרויה ,הארנה לככ ,םייתניב

 .תושדח תועידי ויהי רשאכו םא ,םכתא ןכדענ

 2 םיקחשב המחלל
 םשב שמתשהל אל 1מ16ז301₪46 א/[ג8ג)6 םיקחשמה תינרצי השרדנ הנשה יאמ שדוחב
 האה השירדה .תיאקירמאה דיהקול תרבח ,הפועתה קנע ידי-לע חתפש ,[-22 סוטמה
 ,זאסש31.סשוט תרבח ,תרחא םיקחשמ תינרצי דצמ רקיעב לבא דיהקול תרבח דצמ םג
 ךרוצל סוטמה לש םשה תויוכזב שמתשהל ידכ דיהקולל בר ףסכ המלישש
 דואמ הרזומה השרפבש ,םירכוז יאדו םיקיתו םיקירפ .שדח םיסוטמ רוטלומיס
 .הלטוב 1חו6ז8001צ6 א[8806 לש קחשמה חותיפ תקספהל השירדהש ,האצותה .ישפוח ןפואב םיסוטמ ירוטלומיס רציל הרבח לכל ריתהל שרד דוגיאה .הקירמאב םיקחשמה ינרצי דוגיא םגו יאקירמאה ריוואה ליח םג וברעתה
 ולש תוריכמה תא דדועתו קחשמל יוביג ןתית םיסוטמה תינרצי לש תימשרה תמתוחהש ,םיווקמ !אסיג1.0866 תרבחב .םיקחשמ תזירא לע דיהקול לש וגולה תעבטה םע קוושי ןיטרמ-דיהקול לש ירוקמה סוטמה לע ססובמה ,=-22 סוטמה לש רוטלומיסה ,םכסה יפל .1,06% 606 א9זוות םיסוטמה תינרצי םע שדח םכסה לע המתח ןאס81.ספוס תרבח !קבאמה לש ינש קלח ...וישכע

 8 סוס ו טס" ו גח0ז610 30וח8ַ ,א14006ת צש1, 98 :םהו 5 תונולח לש םס'ו < ךרד סיטרכב וכמתי םיפסונ םיקחשמ השולש .,1,סחַפפסיי 27 מ ב " קה 98: אספה וס ושסמומ ,ןאזנ], 98 ראוהפ סחוס 5 .- - = א אמא 1.1 98 :םהו רישי ןפואב סיטרכב וכמתי הרבחה לש םישדח 7 - " העבש 30% גוסמ םייפרגה םיציאמב ךומתל הטילחה סטרא קינורטקלא - / ". +



 הזירכה 500(ג068% [םו6זגסַמט6 תרבח

 רותפי שימל רלוד 5000 ךסב סרפ לע

 786 1[גקגמ% טנרטניאה תמולעת תא

 ןהז .[ו|65: [268%ג גת 37080 [כ8ְצוופהו

 תשרפ רוקחל םכילע וב ישלב קחשמ
 םינוש םיכמסמ תקידב ידי-ללע חצר
 ךירצ ןורתפה .חצרה תריזמ תויודע לש
 .רבוטקוא ףוסל דע עיגהל

 ת110:/ וש .501ב 263% ססתו

 110: / /טעואעיש 11 81111165.ס0תב

 יב 128 קר|
 דיתעה ףוסמ תא תוחתפמ טפוסורקימו הגס

 ןמנזור קראמ :תאמ

 אוה ,תירבעב אנץלבש 86

 .תויתואמ םילימ תבכרה לש קחשמ
 האיצוה רבכ 1135070 1ם16ז9600₪צ6 תרבח

 ולש תבשחוממה הסריגה תא ןמזמ יד

 קחשל לוכי ,הצורש ימ .דבלב תילגנאב

 הבוח .טנרטניאה ךרד םג קחשמה תא

 ןתינ ותוא רזע ץבוקו ירוקמה קחשמה
 לש | םיקחשמה |רתאמ | דירוהל

 םג רתא ותוא ךרד .טפוסורקימ
 !יקחשמל םיבירי אוצמל רשפא

 כ: יאשי 206. 00זוב

 7וג תרבחל המליש 108 5זס0מ תרבח
 רובע רלוד ןוילימ ינש טעמכ 6\16]
 קחשמב רבודמ .רומג אל קחשמ
 זןסא | פוסתחמ | תרבח | .עסמגומוסת

 ,קחשמה לש חותיפה תא םילשת
 קסתומוסת 5וסהת ל ומש תא הנשת

 תרבח תרזעב ותוא קוושת ,ןבומכו
 יתש ןי םכסהה .₪60% קווישה
 זראמ רציל רתיה ללוכ תורבחה
 .זסק 0טמ קחשמל תומישמ

 ש-א וש אבו וישי ") יאו ש-א עושה 1 0

 ידוסה הלועפה ףותיש .שדוחה תוירשפאה תורתוכה לכ תא ושבכ טפוסורקימו הגס
 רשקתהל וקיפסה רבכ םיקירפ המכ .ןמאי יתלב תועומש לג ררוע תורבחה ןיב
 ךירצ עגרכ םכל םירפסמ ונאש המ לכל ,תישאר זא .ןוכנ לכה םא לואשלו תכרעמל
 תוינמה ,לכה תורמל !דבלב תועומש לש הריקסב רבודמ יכ ,תונדשח תצקב סחיתהל
 .הדח הרוצב וקניז ,ויקוט לש הסרובב ,תורבחה יתש לש
 ,קחשמ ףוסמ לע רבודמ .ויקוט לש םיקחשמה תכורעתב וצופנ תונושארה תועומשה
 םיקחשמהמ קלחש ,ןכתי .תונולח תביבסב לועפל ודעונש םיקחשמ ץירהל רשפאיש
 .רישכמה םע לועפל ידכ הלק הבסה רובעל וכרטצי
 ןיא" :תיסאלקה תיטמולפידה הבושתב התנענ תירבה-תוצראב טפוסורקימל ונ 9 הינפה .טפוסורקימו הגס ןיב םתחנ רבכ רישכמה חותיפ לע םכסהה ,תועומשה -
 טפוסורקימ ומכ הלודג הרבח" :תסמונמ רתוי הבושת יתלביק ,ץחל תחת . ה ן
 יקחשמ ליעפהל רשפאי הז .1הו6זמ6ו אסוס השילגה שש ו .- היהי רישכמל .קסוא6ז\/ ₪ יפרג ץיאמ היהי רישכמל .ןרוטאסה לש 6 4 6 -- הרשע יפ קזח הז דבעמ .י'צאטיה תרבח לש טיב128 דבעמ לע 0 " .ןמזה לכ םישדח םירצומ תחתפמו תובר תורבח םע םירשקב .- -.

[, 

 (תונולח יקחשמ לכ) הלחתהב רבכ רישע וקשה רחבה הילס יו .
 | | 6 0 0 ו .המודמ"תואיצמ לש 0
 (ומצע טקיורפל רשק ןיא הלעמל רויצל) 6 "וש אצי רישכמהש ,תויהל לוכי דואמ ,ןכל .רחאלו טיומזה ן 0 םה ,טפוסורקימ תא םיריכמ ונאש יפכ .1999 תנש ףוס ו -- ְ

 | ו \

4%. 
 - םכסה לע המתח 5וזמטוזסמו6 תרבח
 | לע ססובמה ,טנרטניא קחשמ חותיפל
 , .א6חג 3מ6 116ז00166 היזיולטה תרדיס
 = .דבלב טנרטניאה ישלוגל היהי קחשמה
 . רוביגה לע ססובמ ןבומכ אוהו
 + < .ינווי יגולותימה

 שש 7-7

> % 



 ו
 יו 0 תונומת המכ םע

 ,ידמל תוגל | 7 לש אבה
 | ה תויחל תורושק ןלוכש טאל תועידי המכ םכרבע

 ורסא םנטאיוב תולובגה ירמוש

 תילאוטריוה היחה תסנכה לע
 5007-מ הלעמל .הנידמה ימוחתל

 'ץוחב - לובגל רבעמ וראשנ תויח
 רישכמה םע וספתנש םירייתה

 ירטוש רשאכ םימומה ויה .דיב

 תא ומירחה ימנטאיוה סכמה

 !רלשכמה
 םיבר םירומ

 לע וננולתה תונוש תונידמב
 .'צוגמאט ול םיארוקש דרטמה

 רתוי םידימלתה ,םירומה ירבדל
 היחה לש םיכרצב םיזכרתמ

 ןכותב  רשאמ | תילאוטריוה

 תולוקה ,ףסונב .רועשה
 ךלהמ לכל םיעירפמ םיפוצפיצהו
 םילהנמהו | םירומה | .רועשה
 תסנכה תא רוסאל ,וטילחה

 תיב חטשל תילאוטריוה היחה

 וזה העידיהש ,םתבשח םא !רפסה
 -םלוע תנידממ ןכ-םג העיגמ
 .םתיעט - םנטאיו ומכ ישילש
 הלבקתה רבכ ןהב תונידמה
 ,תירבה-תוצרא ןה הטלחהה
 ,גנוק-גנוה ,דנליז וינ ,הילרטסוא
 הטלחהה רואל .דועו ןאויאט
 ולא תוצראב ומק ,תניינעמה
 יתוריש | תוקפסמה | תורבח
 תויחל (תופטרמש) | הרימש
 םתאש = ןמזב | תוילאוטריוה
 ירפסה-תיבב תוהשל םיבייח
 ליחתהל תדמוע 7( 1.6\₪ תרבח

 לש .יסיפה תסריג קווישב

 ףותישב לעפי קחשמה .קחשמה
 תנכות םע | דומצ | הלועפ
 זה(6זת61 א כןסזטז 0 טנרטניאה

 לש תוחפשמ תמקה רשפאיו
 יבחרב | םי'צוגמאט

 תונתמה תחא תא רצי ,ינוס תרבחו 616 תוינוכמה תינרצי ןיב הלועפ ףותיש
 דבלב תוינוכמ האמב רבודמ !ותעד לע תולעהל היה לוכי והשימש ,רתויב תופרוטמה
 דחא לכל רודיב תכרע תללוכ תינוכמה .שדוחמ םינפ בוציע ולביקש ,5טפטעסגמ םגדמ
 תופסות דועו ןשייטסיילפ ,תוינזוא םע ואירטס תכרעמ ,ואידיו רישכמ :םיעסונהמ
 50מְצ ארקנ רפושמה בכרה .תינוכמב העיסנה תא םיענהל תורומאש ,תופרוטמ
 עברכ םהש ,רלוד ףלא 73 תירבה-תוצראב ,וריחמו 1 .וווס6ַ טוטסמ (206- פטסטזסאת
 (יפוסה ריחמה תא ליפכמ היה יאדוש ,ילארשי סכמ ינפל בשוחמ ריחמה) !ח"ש ןוילימ
 | -םיאבה טנרטניאה ירתאב ותוא אוצמל לכוי ,אלמה טרפמה תא לבקל הצורש ימ

 1%: /ארטערא חח 6.60 דר

 ה10ק:| ווא חסותו גת תר 41015.00 1
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 הליהקה , .
 יתימלועה תילואט י ה תי ריו

 ך ן חרב ו 7 דפוה"סוי םיירוקמ י'צוגמאט ירישכמ .. , גת ,קוידה ןוילימ 15-כ ורכמנ םויה דע ל רבעש שדוחב
 יא

 ידילע הרכמנ וזמ ו | ושארה הלופכ תומכ תוחפל ,םיח /י 7 ןשייטסיילפה לש תוכרעהל .םלועה -
: 6 0 

 : 5  רבמטפסב תיישעת ו
 ( 0 ןוילימ הסינכה ,תימלועה 2 ו יש לועב ורכמנ י'צוגמאטה ימאות ש ם --

 ןונגס כ ירשפא ייוב-םייגל הסריג אצת - בורקב ול ואציו םיר מ ףלאכ ירלוד ןוילימ 87-כ יאדנב ת | .[ז
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 תומיישמ זראמ קוושל הלחה איהש ללגב 11636 036% תא ןידל העבת [ם16זס1גצ תרבח
 ללוכ ל רש = םאהת) ן* יא | הב ווק

 50 צסט \/גתתג 06 8 46ח60א. - ו אלל 666% 3גתוקגפ<6 קחשמל

 בלש קחשמב גוהנכ ,קחשמל םיפסונ םיבלט

 לש תיסיסב הרפה הניה ,תושר אלל םתריכמו םיבלש תריציש ,ןעוט 1חו6זִמ1ּגְע לש רבודה
 םיפסונה םיבלשה םע תילכלכ היעב שי םיקחשמה תורבחל .םירצויה תויוכז יקוח
 היעבה .ךכמ תונהנ ןהש ילב קחשמה לש ןנוכה ייח תא תוכיראמ ןהש ללגב --
 תורבח .ףסכב ותוא רכומו רוטילקת לע םיבלש תואמ זכרמ והשימ רשאכ ,ןהלש הלודגה

 ,קפס רסה ןעמל .רתיה ולביק אלש ,םיבלשה ינרצי דגנ המחלמ שממ תולהנמ םיקחשמה
 תוינרצי לש אלמ הלןועפ ףותישב ורצונש ,םיבלש יזראמ דואמ הברה םויכ סנשי
 ךרוצל דחוימב םינוש תוכית ילכו םיבלש תכירע תונכות וקפיס תוינרציה .םיקחשמה

 .םיבלשה תריצי

 4 זר

 7 רו שד הע 5
| 

] 2" ₪ 

 .בבשחמה יקחשמב תומילאה
 תוינכותבו עונלוקה יטרסב
 הנכמ תאיצמל ואיבה היזיולטה
 םיאליגל םינכת גוויס לש ףתושמ
 הנוכמ השדחה הטישה .םינושה
 ידי-צלע החתופ איהו 1458
 הידמו החפשמל ימואלה ןוגריאה
 לש רוביצה יסחי תא .יאקירמאה
 ליב ןרדבה ליבומ שדחה גוויסה
 םיטבה תנחוב הטישה .יבסוק
 ,דחפ ,תומילא לש | םינוש
 תוגהנתה ,תיקוח אל תוגהנתה
 תואקשמ ,םימס ,ןושיע ,תנכוסמ
 .הטוב הפשו ןימ ,םוריע ,םירכממ
 ואצמת הטישה לע ףסונ עדימ
 :ןוגריאה לש רתאב

 תוכ://
 60133 010613711 .סזפ/



 . ו 7 %

 ןפיב ןורחאה ורויסב ,ןמנזור קראמ 3%

- 2 7 
 יריב ,

 . ו 0

% 
 לש ושרוי תא םכינפב 2

 ,םיקחשמ טועימ .בזכאמ טושפ יי

 אל הז ,רוציקבו רישכמה לש תושלח תוריכמ 3

 אציש ,ןרוטאסה .גישהל התוויק הגסש המ -

 תוריכמב וירחא רגפמ ,64-ודנטנינה ינפל <

 תכרוע הגס .רתויב תיתועמשמ הרוצב +
 ו

 םיקחשמ השולש םע ןרוטאסה תא תרכומ * 4

 טלחהב הז לבא ,רזוע הז .בוט שממ ריחמב

 תורבח ,םויה דע ,םתעדי אל םא !ןורתפה אל

 אלו םיקחשמ תריכממ תוחיוורמ םיקחשמה

 ןתינ רישכמה רשאכ ,ןכל .םירישכמ תריכממ %

 ףוסמה תינרצי יבגל ,םיקחשמ השולש םע | 4

 !דספהב רבודמ 4

 רכוז יאדו ,תויבקיעב קירפ תא ארוקש ימ

 3ו:וטא ₪6!(-ה לע תולודגה תורתוכה תא

 רישכמה היה הז ,השעמל .(הרוחש הרוגח)
 הרוגחה .ןרוטאסה תא תשרל היה רומאש +

 לש חותיפה תווצ ידי-לע החתופ הרוחשה |
 תוכפהמ ולח םייתניב .תירבה-תוצראב הגס <:

 רטופ וא רטפתה יאקירמאה תווצה .הגסב
 רי ירי כ יי יו יי יא

 תווצמ עיגיש ,שדחה ףוסמה אלממ ללחה
 - רישכמה לש ומש !ןפיב הגס לש חותיפה =

 וכו[ |

 תורבחה לש ףותישב חתופמ רישכמה 2
 קפסתש) טפוסורקימ ןהבו םלועב תוליבומה /
 לע ןבומכ תססובמה הלעפהה תכרעמ תא 7

 ,(לוקה תכרעמ תא חתפתש) ההאמי ,(תונולח < 3
 םידבעמה תא חתפתש) קי'גול-ואידיו
 ו-0 יי
 ייעול

 ו תדכאא 8)

 .תמדקתמה

 דחא תא רוציל רומא הזה ףותישה

 יי יי

 הגמ 28 ללוכה ,םישרמ דואמ ינכט טרפמ לע

 12 תוריהמב םירוטילקת ןנוכ ,ימינפ ןורכיז

 דראיליממ הלעמל ץיאיש ,יפרג ץיאמ

 םינוגילופ ןוילימ השישו הינשב םילסקיפ

 לע 512 לש רתויב ההובג היצולוזרב הינשב
 ב

 !םלועב ואידיוה תומלואב םויכ בצומה ,הגס

 תוידי עבראל תואיצי ויהי רישכמל ,ףסוב

 ,דחוימ ילטסירק ךסמ תללוכה קחשמ
 !תידיה לש ידוסו דחוימ תונכת רשפאיש

 יסיטרכ תפסוהל תויורשפא ללוכ רישכמה
 תאיציו בשחמ יכסמל רישי רוביח ,ןורכיז

 .םדומ

 ןיינע ועיבה רבכ תובר םיקחשמ תוינרצי
 תא אוצמל ןתינ ןהיניב ,שדחה רישכמב

 'דלימ ונרובע גישהל חילצה

 ננזוו קואמ :תאמ

 \66ו וה ,51661ז016 /\ז18 ,( וקשסתו ,א חווה

 הי ולא תורבח 1 !ה!6ז 6זוע671 1161

 ישכמל םיקחשמה תא ואיביש ,תונושארה

 ב ו יו

 א 3 ,וסו6 5666 835694! :הארנכ ויהי

 ,/ןטפפו ה 4 8/\ || 511 !106א6ע ./\שווסמ

 קחשמ ןבומכו וזו [0016ז 3 ,פווקסז 1

 ידכ .דופיקה קינוס לש ובוכיכב והשלכ

 הגסב ,םיקחשמה ןחבמ תא םילשהל

 ושורפ .ןרוטאסה רבעל תופיקש םיחיטבמ

 שדחה ףוסמה לע ץירהל ולכותש .רבד לש

 לש םיבוהאהו םינשיה םיקחשמה לכ תא

 ו'עב םוש ילבו תפסות םוש ילב ו יריב

 םייתאמכ לש המצוע רישכמל ןתונ הז

 'םיקחשמ

 ו --

 גח ברע אוה יכ יופצ דואמ ךיראת והז

 וצומ לכל בושח יקוויש דעי אוהש ,דלומה

 יטבהל םישקתמ תצק הגסב .םלועב שדח

 ה תוביבס והשמ לע םירבדמ עגרכ .ריחמ

 הזש םיעדוי הגסב ,בושש אלא ,רלוד 0

 לע רשפתהל םהילע היהיו ףרוטמ ריחמ

 לכ יירש לו יו>

 :הגס תיבמ ףסונ רישכמ לע תועומש שי

 וחא הנש אציש ,טיב-128 ףוסמ לע רבודמ

 רבוד תינפיה תונותיעב .ו!כוווו!-ה ירחא

 הגס ןיב המתחנש ,הקסיע לע הבחרהב

 תתפל תודמוע תורבחה יתש .טפוסורקימל

 יי ףוסמה .םלועב קזחה קחשמה ףוסמ תא

 לועפל םידעוימה .יס.יפ יקחשמ םג ץירהל
 עיגהל רמוא הז ףוסמ !תונולח תביבסב

 ינפ999 רבמצד תארקל תויונחל
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 יי

 ישנא ידראילימ .םלוע\
 + - לש לכ תא הכה התומ .הנאיד הכיסנה הגרהנ שדוחכ ינפל

 א .תובר תולאש ררוע התומ .יגארטה התומ לע ולבאתה

 .טנרטניאה תכלממב ונאצמ תובושת הברה רתול

 םירתאה תכלמ
 שדוחה לש םירתאה תכלמש ,קפס ןיא

 איה ,התומ ינפל םג .הנאיד הכיסנה איה
 םירתא תואמ לש אשונהו בכוכה התיה
 יעונמ תא ליעפהל חרטש ימ .טנרטניאב
 תא דימ הליג צגמסס ומכ םינושה שופיחה

 יטירבה הכולמה-תיב לש םיימשרה םירתאה

 לע בר רמוח וקיזחהש םירתא יפלא דצל
 .הכיסנה

 יבחרמב ץוצל ולחה ,הנואתה רחאל דימ
 םירתא תואמ ילואו תורשע טנרטניאה
 קלח .הכיסנל םמצע תא ושידקהש ,םיפסונ
 םילודג םינותיעל | םיכייש | םירתאהמ
 קלח .הנאיד לש תונומת םסרפל וזרדזהש
 ךרדש ,םייטרפ םישנאל םיכייש םירתאהמ
 לע םתשגרהו םתעד תא ועיבה טנרטניאה
 .םינורחאה םיעוריאה

 תורשפא ,תולקב יתאצמ םירתאה ןיב
 יבתכמ תחילש ,ילאוטריו םיחרפ רז חולשל
 הכיסנה לש הייח תודלות לכב ןויע ,םימוחנת
 עדימ ,הדלונש עגרהמ ,תונומת ללוכ ,הנאיד
 תודסומ ,רבקה לע וחנוהש םיחרפה לע
 רואת ,הייתב הכמת הכיסנה םהב הקדצ
 לש תונוט ,הנואתה יטרפ לש "קייודמ"
 .דועו תועומשו תויוליכר

 לכמ םישנא לשו טנרטניאה לש תלוכיה
 ,תועש ךות םירתא םיקהל ,היסולכואה תשק
 המישרמ ,םתשגרהו םתעד תא עיבהל
 המיהדמה המצועה יהוז ,יתעדל .דחוימב
 רחא תרושקת יעצמא ףא ןיא .טנרטניאה לש
 ילבו דימ תועד עיבהל רשפאמה ,םלועב
 ,היזיולטו וידר תוינכות םגש ,ובשחת .הרוזנצ
 ןיידע ,רשקתהל םיפוצו םיניזאמ תונימזמה

 ריוואל תולעל ,הצורש ימ לכל תורשפאמ אל
 םיגהונ םג םינרדשה .ןמז ףוסניאל (רודישל)

 ליקתהל ,םהלש םינייאורמה תא עוטקל
 םתוא דירוהל וליפאו תולאשב םתוא

 תושוטש םירמוא םה רשאכ רודישהמ
 םייארונ םירבד םירמוא םה רשאכ רקיעבו

 .םידירחמו

 ףוריטה יכלמ
 דחא לכ :תמדוקה הקסיפב יתזמר רבכ

 טנרטניאב .ולש שארבש המ לכ דיגהל לוכי
 הקיפרג םע ,םימישרמ םירתא ואצמת
 תונוט םע ...לבא .ןורשיכ הברהו תיתוכיא
 תויהל לוכי ףרוטמ לכ ,טנרטניאב .לבז לש
 רתאב .ומצע לש יטרפה רתאה לש ךלמה
 תעדל ןיאש תונומת הארי ,לכה בותכי אוה
 תושעל רשפא ,ןכ .ושענ דציכ וא ומלוצ ןכיה
 !ןיטולחל הירוטסיהה תא תוועל בשחמ תונכות תרזעב ,בשחמה לע הנומת

 התואב םהילא סנכנ ינא .ולאה םיכיספה לש םירתאה תא דהוא ינא
 .תולפת תונומא לש תונוטב ןימאמו תונושמ תוירואית הנוב ,תוירוטסיה תודבוע שטשטמ ,תונו 0 איצממ ישונאה חומה ךיא תוארל 9 הז ,ינש דצמ .הלימ ףאל ןימאהל רוסאש ,תויוטש לכהש ,שארמ עדוי ינא ,דחא דצמ .היזיולטב רודיב תינכותב הפוצ ינאש
 כולמה תיבל תורצ ₪ ה התשע הכיטנה ,רורב דואמ הז ?המל .יטירבה כ"בשה ידי"לע י הנאיד הכיסנהש ,ןעטינ ב

 הל היה ,ךיסנהמ השרגתה איה .ת התשע אלה ,רקיעבו ה יה .תושוב הברה 0

 תובישח

 ןזווג באו :תאמ

 טינהאמ תורשע לע רבדל אלש) ירצמ רבח
 ונולמה תיבל הקיצה איה ,(םירחא םירזחמו
 ונוממה תיבל ,ןכל .בוטה ומש תא הלקליקו
 וזאנ .התוא לסחל אלא הרירב הרתונ אל

 ₪ ןתחתתת הנאידש ,הדחפ הכלמהש ,ןעטנ

 .ירצמה רנוילימה
 וניסה דציכ ,עגושמה טריפ רחא רתאב

 ודמ לש ןויב תנכוס םצעב התיה הנאיד
 *ה גווסמ עדימ הזיא ?הנידמ וזיא לש .הרז

 זונ יתעדל ?בושח ללכב הז םאה ?הריבעה
 יכסנה ,איהש בושחל ידכ ףרוטמ תויהל
 .תלגרמ התיה



 ותוא .ימלועה רדסה ןוטלשב הדרמ הנאיד הכיסמהש .ריבסה ףסונ רתא

 .הזה םלועב ול ןתינש יוטיבה שפוחב חבה אל יאדו םירבדה תא בתכש .םדא

 ,ומש תא עדוי ינניאש ,הזה דבוכמה םדאה תנעטלש ללגב ,הז תא רמוא ינא

 הדגבו הדרמ ,הנאיד .ידוס לע-ןוגריא לש חוכבו םיקוח יפל טלשנ ולוב םלועה

 טפשמל התוא דימעהל אלא הרירב התיה אל ןכלו הזה ינוטלשה לעה- ןוגריאב

 ?אל ,ידמל עזעזמ !גרוהל התוא איצוהלו

 םיכלמ ייח
 םישק םייחו דחא דצמ םילק םייח שי יטירבה הכולמה-תיב יבשוי לכל

 ,ונתיאמ דחא לכל דוגינב .הדובע וז ,ךלמ וא ךיסנ תויהל ,ונמיב ינש דצמ

 םהילע .הריחב ןיא םיכיסנל ,םייחב תושעלו דומלל הצור אוה המ רחובש

 .םידבוכמו םייגוצי תויהל ,םעה לש תויפיצב דומעל

 .יטילופ דיקפת ןיא ,(הילגנאו דנלוה ומכ) ברעמה תונידמב םיכלמל .ונימיב

 םולש ומכ םיכלהמ לע עיפשהל חוכ ילב יגוצי רתוי אוה םהלש דיקפתה

 ןפואב םעה ידי-לע תורחבנה תולשממ תוטילחמ ולא םיכלהמ לע .המחלמו

 םיכלהמה תא עבוקה אוה ךלמה ןהב ,ןדרי ומכ תונידמל דוגינב הז .יטרקומד

 .ולש הלשממה תא הנממה הז אוהו הנידמה לש םייטילופה

 .תילכלכ הגאד אלל םייח םהל שיש ,ברעמה תונידמב םיכלמה לש רכשה

 רהוז ייח וליפאו האנ רכש ,רידא שוכר םהל שי ,ראפ תונומראב םייח םה

 .םיצצונ

 םיבלכ ייח
 םיכלמל ,תישיאה יתעד יהוזש שיגדמ ינאו יתעדל ,דוהה ייחו רכשה לומ

 בקוע דחא לכ ,םהלש םייטרפה םייחה ךותל ץיצמ דחא לכ .םיבלכ ייח שי
 עובק לולסמב םתוא הליבומ הכולמה-תיב תבוחו םוקמ לכל םהירחא
 ידכ ,העוצרב ונלש בלכה תא םוי לכ םיליבומ ונאש ומכ קוידב .םמעשמו

 !ולש םיכרצה תא השעיש
 הנידמ לש ךלמ וא ךיסנ ,רצע-שרוי תויהל הצור יתייה אל םייחב ,תישיא

 ?ןייח לכ הכחמ ךיסנה המל ,ובשחת לבא .ךיסנ תויהל ,רדהנ עמשנ הז .יהשלכ
 הדבוע יהוז ,יתעדל !ךלמ םג תויהל לכוי אוהש ידכ ותומי םיכלמה וירוהש
 .דחאכ הליעגמו תעזעזמ

 םידמול םה םג םיאפור םירוהה םא .םהירוה תובקיעב םיכלוה םיבר םישנא
 תואמגודה לכב לבא .ןיד-תכירע םידמול םה םג ,םינטפשמ םירוהה םא .האופר
 ארונ והשמש תוכחל ילב דובכב עוצקמב קוסעל םילוכי םידליה םג ,ולאה

 !שייבתיש - ?תומת ולש אמאש ?הכחמ אוה המל ?ךיסנה לבא .םהירוהל הרקי

 היצרופורפה לע רומשל
 רבשמל ונעלקנ ,הנאיד הכיסנה הגרהנ וב עובשב .יתוא ףירטהש ,ףסונ רבד

 וידרב ,לכה תורמלו .ןונבלב דבכ ןוסאו םילשוריב השק עוגיפ :ץראב השק
 הדירפה דצל ולאה םישקה םיעוראה לע האוושה לכ ילב ורביד ,היזולטבו

 .הכיסנה לש המדמ רתוי בושח לארשי יללח לש םמד ,יתעדל .הנאיד הכיסנהמ

 תולצנתה
 יתעבה .עונצ טנרטניא רתא ןיעמל ,ילש הבתכה תא יתכפה ,דחא עגרל

 -תיבב תיתימאה הכלמהש ,םיבר ומכ בשוח ינא .תוישיא תועיד דואמ הברה
 איה .הנאיד הכיסנה התיה יטירבה הכולמה
 אל איה .גוהנל ךירצ דציכ ,םלוכל התארה
 .הרתכהה סקטל התכיחו ןומראב טקשב הבשי
 התוישיאמ המרתו םלועה יבחרב העסנ איה
 םיכלמ-ינב דציכ ,םלועל התארה איה .תנרוקה
 .גוהנל םיכירצ

 ףאב יישיא ןפואב עוגפל ידכ ןיא ,ירבד לכב
 תרוקיב יהוז .הכיסנ וא ךיסנ ףאב ,הכלמ וא ךלמ
 .םירשעה האמב הכולמה דסומ לע ,ילש תישיא

 תא רזנצל ךירצ םאה ,םתא ודיגת זא
 ,קירפ תא רזנצל ךירצ םאה ?אל וא ,טנרטניאה
 ?אל וא

 היספ תונב
 תא חה גא(:םכ (0

 .םילתנשב .גיצהל ךרוצ ןיא היספ תונב תא
 -היזולטה תוינכתב םתוארל היה ןתינ תונורחאה
 .רחו 5  ,וישכעו םינושה תוארטאיתבו תורחבנה
 לטה יצורע תאו ונצרא תומב תא ושבכש
 : תיריע םתקיפמו םינקחשה תייעיבר וטילחה
 = .ילקיסומ קסיד איצוהלו ונינזוא תא םג שובכל

 רחא םימוחתב םג ומכ ,הז םוחתבש היה רורב
 ןיב בולישה .םיצולח היספ תונב ויהי ,וקסע םהב
 י* רצומ בינה יצרא דה תרבחל היספ תונב
 2 ילקיסומ קסיד - ץראב וגוסמ ןושאר
 ו .ףגד לכל הידמיטלומ רצומ םג

 /6) טיבהגמ 250-כ ללוכ קסידה
 טלקומה םירישל ףסונב ,הקהלה
 ו ק - ה כז 4 ו החלצהה

 לש תויה' / לכי אל קסידב וניישע
 יפילקואדיו 15 ליכמ קסידה

 - :8) לוק יצבק ,אלמ ךסמב
 תא 0 .םיפילחמש
 לש המוזר ,ת/שמתשמה
 . ליכמה ו .םובלא
 0 ו
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 םעפה תא תגגוח [4אז\] \ תכורעת

 שמה לש אבה רודה תא תוארל ויקוטל

 ןמנזור קראמ :תאמ

 םיקחשמ קר אל
 הכותל תזכרמ 1 \[א1.\ תכורעת

 רודיבה תונוכמ יגוס לכ תא

 לש תונוכמ ללוכ הז .תוירשפאה

 ןהב לזמ תונוכמ ,"חצר-וטופ"

 תונוכמ םגו סרפה תא גודל ךירצ

 המודמ-תואיצמ תונוכמ ,םיקחשמ

 ולא ןה קחשמה תונוכמ .דועו
 ןה יכ דחוימב יתוא וניינעש
 לש אבה רודה תא תורשבמ
 ,ןבומכ .םייתיבה םיקחשמה

 תומיהדמה תונוכמהמ קלחש

 תומלוא לא ץראל םג ועיגי ולאה
 וגצוה לכה ךסב .ואידיוה יקחשמ

 ךותמ) קחשמ תונוכמ 569 ןאכ

 הזו (תורחא תונוכמ םייפלאכ

 ןותרמל רשי ונתוא חקול
 ...ויקוט לש םיקחשמה

6360 
 יתש הנאצת בורקב :תועומשה םע ליחתנ
 .בוחרה םחול תרדיסל תופסונ תואסריג
 0 [-וקזטז /\]קהה 3 איה הנושארה
 פוס [ק(טז 3 16 [חוקגטו איה הינשהו
 לבא הכורעתב וגצוה אל ללכ םיקחשמה ינש
 םירבדמ םוקפקמ ה'רבחה תא יתעמש
 | ְ | .יולגב יד טהילע
 -יתבמ םימילא םידימלת .ידמימ-תלת תוכמ קחשמ והז - וצפו 56ו00/5 (/חוו806 פע 8
 םיסנכתמ םלועה יבחרב םינוש רפס
 % .תורחתל
 7001 וז 3 0 !חוק8סו 901

 = היצינא םע תרפושמ הסריג - 80808 =

 וטמוסו אווה וא =
4 2% - 

 ינש דועו תשדוחמ
 ,םחול לכל תודחוימ תועונת ללונ .םז וודחוימ תועונת ללוכה

 .תויומדה - 5טקפז 66 *

 . ל

 וו 11 וגופס"מ =

 א בלש וליפאו םימחול

 == קחשמ ןיעמ אוהש ,ן\ו//16 וע

: <> 
 = תווי לה 1

 .הליגר רתויה הרוצב םחלהל תורזוח ,סירטט
 ידכ תובוט םינבא בונגל תויכיִר תויומדה
 .םינוש חוכ יקוזיחב תוכזל

 םהדה 5
 לע םיבשוי םתא !עזעזמ קחשמ - 0

 עגה םלועה .לכמ םירקבמ יפלֶא 35

 טזחל המ היה הכורעתל טלחהבו .םיקח

 יעארמ םתרהזוה - ילמשח אסיכ
 למשחתהלו תידיב קיזחהל םכילע
 סתאש דע למשחתהל ישממ ,ןכ
 ופסל םילגוסמ םכניאש םישיגרמ

 עו ןנוסמ אל קחשמה .היגרנא דוע
 טנל הרקי אל המצוע םומיסקמב
 זיסינ אל וליפא ינא ...לבא .םולכ
 !ותוא

 ו 60
 .םיצורימ קחשמ - 0צפז הש
 תודהנ הקיפרג - 6118 15 2
 רטט לע הלוחש ימ לכל תרכממ
 תוכמ יקחשמ ינש :תועומשהו
 יג ס[7ו .45טז4 1466 םישדח
 % זא ,תונומת יתיאר אל .126זוהץ
 .תוסחיתה

 | [אסחהוו
 לגושארה םיקחשמה תא הגיצה ימאנוק
 . לט םישדחה םידבעמה תחת םילעופה

₪691 0808 = 

 ג םיקחשמה לכ .הרבוק-חול םיארקנה
 5 אל המישרמ הגוצת .םימישרמ דואמ
 א 5 םיקיקדה המסלפה יכסמל התיה

 לל כ לש יבועב לבא 'ץניא 427ו 5
 . א 00 .דבלב



 5אע 09/3513%סז קוו שב - זרוטוץש

 .יאבצ היגטרטסא

 - פס|ּהז 5530(

 ידמימ-תלת

 ד רול ו
 וורךי קחשמ

 רתויב בוטה קחשמה - 7

 קחשמ והז !הכורעתב גצוהוש

 .םכח תוכמ

 לגרודכ קחשמ - 1ם0ז0 6

 .םינקחש ינשל ידמימ-תלת

 ילעונפוא קחשמ - ₪10+06:05% (0

 שדחה חולה לע לעופה סורקוטומ

 .5ע5160 23-ה ,וקמאנ לש

 םע תוירי קחשמ - קוחמסוח+

 .םינקחש העבראל הבור

 תורהנ טיש קחשמ - 3016 ₪ושסז

 !םיטושמ םירבוחמ וליפא הנוכמל .םיהדמ

 תוקבאהה קחשמ - דסטאסה ₪615006ח 3

 .ךשמהל הכוז יראלפופה

 ברק יסוטמ אל םה םעפה םיציצפמה - 8/ן₪

 !לגרודכ ינקחש אלא

 ףיסוהל ךירצ םאה !שי - וסוזה| אסחופ34 4

 ?םילימ

 .חטש יצורימ קחשמ - 077-0360 68

 ,םייתיבה םיקחשמה תוכרעתל דוגינב

 .לודגב הטלש טלחהב הגס וזה הכורעתב
 ועיגי הארנכש ,רתויב םייתוכיא םיקחשמ

 הגסב .סוגז?ג[-ה ,הלש שדחה יתיבה ףוסמל

 ,4-לדומה חול לע (ולמלימ קר) ולמלימ םג

 1998 תנש ףוס תארקל תומלוא לא עיגיש
 רבכ הז חול דובכל .רתוי רחואמ וליפא ילואו

 תמאב הז לבא \ תא םיחתפמ
 !לודג דוס

 !ןועשה ביבס םיצורימ קחשמ - 181808 4

 םתאו תועש 24 לש ץורימ והז

 והשופיא דימת ותוא םיליחתמ
 ..עצמאב
 יצורימ קחשמ - אוס(סז 8

 .םיעונפוא

 קחשמ - 1.051 \/סז!6 5090/8)

 לע ססובמה ,םיהדמ תוירי
 ."2 הרויה קראפ" עונלוקה טרס

 טטור אסיכ ללוכ קחשמה

 "ץניא 90 לדוגב קנע ךסמו
 הסריג - 560ש6 806 8

 ,םיצורימ קחשמל תרפושמ
 הסריגב םג רבכ אציש
 .ןרוטאסל

 יצורימ קחשמ - 5%או 6

 םישגרמ םיעורא ללוכ יקס

 .םיבר
 קרש ,םימ יקס קחשמ - 5683 ((3וסז 5%
 ץירפשו שארה לעמ תפזוש שמש ול הרסח
 המודמ תואיצמ תשוחת לבקל ידכ םימ לש
 קחשמה לע - /וזצטב [=ו1ח+6ז 3 דחו 6
 הסריג .קירפב רבעב ונחוויד רבכ הזה
 ./וז₪טג ["ושהוטז 3-ל תיתצובק

 - צוחטהב| כח זּגזסזוס ד 3חוהחר

 הארנ .\/1זוטג| 0ם-ל ךשמה קחשמ
 !ןייוצמ טושפ
 תדאיפמילא דובכל - ץשוחזןפז 1
 וז ,(המודכו תושלגמ ,יקס) ףרוחה
 תועוצקמ לכל הגס לש הסריגה
 .חרקהו גלשה ,רוקה טרופס
 םוירווקאה תא םג גיצה הגס
 םיידמימ-תלת םיגד םע ,ילאוטריוה
 ןתינ .שיגר עגמ ךסמ ללוכ ךסמה
 ,רוציקב .דועו םיגדה תא ליכאהל
 יפלא הלועש י'צוגמאט ןיעמ
 !םירלוד

 ולש רישכמב העודיה ,5%א א תרבח

 רפסמ תוכזב רקיעבו ואיג-ואינ
 וא ףוס ףוס הגיצה ,םייתוכיא תוכמ יקחשמ
 .11עקסז זצסס 6260 64 השדחה הנוכמה

 וג תובסהל םיכוז ואיג-ואינה לש םיקחשמה
 .קחשמה יפוסמל םגו יתיבה רישכמל
 !םירקי ארונ ארונ םה ללכ ךרדב .םירחאה
 .םיצורימ קחשמ - אסטחס דזוס א
 ,8%%8 .לש קחשמה - 53חוטז8ו 5קוז168 4
 אלש למל .53זהונז3ו 5080 לש וכשמה

 םיבוטה תוכמה יקחשממ דחא והז ,עדוי

 .םלועב
 ידמימ-וד תוירי קחשמ - פחססא זזססקפו5

 ואינ לש תונשיה תונוכמה לע לעופ ןיידעש
 .ואיג

 .הכוז יסאלקה תויריה קחשמ - םזוטפ 2
 .ךשמהל
 תליחתב קר קחשמה - קץ =סז06 2

 .רידא טיהל דועב רבודמש ,קפס ןיא .וכרד =
  .יתיבה קושל תובסהל הכזיש

 ולכות וב םיצורימ קחשמ - 5166 8ץ 5106 2

 .לשיבו'צימה :ומכ תוליגר תוינוכמב גוהנל

 תורכמנה הזרפמיא וראבוסהו רסנאל |

 ...ץראב

 -רתויב בושחה קחשמה - 0 2

 2 . םלועב םיפושיכ ללוכ ומקט לש
 רבעב ל ןוושארה קחשמה .ירותסימ
 א 4 = מלרדחגמל
 יצור ימ : קחשמ - .63|!סק ₪300ז 2

 = רפסמ .הבחל .רשפאמה ,םיסוס |
 0 - . -,ףשרב תונוכמ

 8 נימ י קחשמ - ו 1945ו| =
 2 : רסלמ 0 ל תמחלמ



 קאמל זמעוה -

 ומ קתפרה ה
 איי +

 תואקתפרה קחשמ והז
 "סיטנלטא" לש קתרמהו
 עיגמ ,ריעצ הכלמ תרשמ

 ידי לע הפטחנ איהש
 ופיחה ?המויא הינונק
 פ הלעמו תוקתרמ

 0% ו ןתוא רעיש תורמסמ תואקתפרהו רובעל : שיש תודיח םעפ ר תושבי שמח ינפ לע 0 ל - תרתתסמ וינפלש וא ןוכנ הז םאה .םירברב םירפסמ .המלענ הכלמהש הלגמו ןומראל ,קחשמה רוביג ,'תס .הדובאה הכלממה - אלפומה המלוע ךותל םכתא ליבויש
 ויומד 50-מ הלעמלב קחשמה שוגפי קחשמה ו יש םיעטמה הוולשהו טקשה ירוחאמ רתתסמ המ אוצמל
 וירחאו תמאה חא תולגל ול רוזעל וסניו די ול וט חל ץק םישלו 'תס תא לוטקל וסניש םיבייוא 6
 לש ךסמ לע הביהרמ תידמימ תלת יכסמ לכב תולעמ 3607ב האלמ היפצ תרשפאמה לעב קחשמ וניה "סיטנלטא" .ףושחל ףרטצ'י אוה ןתוא תומולעת

 [ - ןוופה טיג 8

 תלת היגולונכט

 קחשמה |

 תויומד 50 וג 0

 תינשדח רוביד תייגולונכט תולעב תויביטקארטניאו תויטסיל

 . . ו ו 95 תונולח ,168/\א1 ןורכז ,הלעמו 90 םויטנפ :תכרעמה -

0766% 
 עשעשמ תינוכמ ץורימ

 יב בלשמה ,ריהמו יבצק הגיהנ רוטלומיס וניה 51006 6
 ואש תא סיבהל איה קחשמה תרטמ .ןהיניב תוברקל מ
 הויהמ הגיהנב יד אל םלוא ,רמגה וקל ןושאר עיגהלו םידדומתמה

 | .ץורימב םידדומתמה ראש דגנכ תונוש תופקתהב םג אלא
 לדבהל םלוא ,םיפתתשמ בר קחשמ וניה 5006

 יווניחב וא םיכובס תשר ירוביחב ךרוצ ןיא ,םירחא םיקחשממ
 סנקחש 2 לש קחשמ רשפאמ קחשמה .טנרטנטיא וא םדומ
 ו תדלקמ תועצמאב םינקחש 4דו דבלב תדלקמה תועצמאב
 + וא 2-ל לצופמ קחשמה ךסמ ,םירחתמה תויחונל .0 צץ 5
 .םינקחשה רפסמל םאתהב ,תונולח

 תאו בכרה גוס תא רוחבל םינקחשה םינמזומ קחשמה תליחתב

 מ
*% . . 



7 

 ו וו

 דחאב רוחבל ןכמ רחאלו ,םייקה רחבמה ךותמ תועשעשמה תויומדה

 םג רשפאמ קחשמה .םינושה םיידמימ-תלתה םילולסמה 7 ךותמ

 ,תיליע טבמ תדוקנמ וא בכרה ירוחאמ - הייפצה תיווז תריחב תא

 .ךסמה לע םיאצמנ בכרה ילכ לכשכ

 תריז" קחשמל רובעל תורשפא הנשי  ,תוינוכמה ץורימ דבלמ

 קחשמב .ףורגיא תריז ךותב תושגנתמ תוינוכמ לש בוליש - "סרהה

 הריזל ץחמ לא תוביריה תוינוכמה תא ףודהל איה הרטמה הז

 | | .הכותב םינורחא ראשיהלו

 קחשמה לש (ק1 ג צ 8 /6%) תרזוח הייפצ רשפאמ 566]

 | .ןורחאה

 הלעפה תכרעמ ,(םויטנפ יוצר) 486082 בשחמ :תכרעמה תושירד

 רוטילקת ןנוכו טיבהגמ 8 ימינפ ןורכז ,95 תונולח םאות .6.0 סוד

 .הלעמו הלופכ תוריהמ

 .ח"ש 169 :ץלמומ ריחמ

 ו-2
 ללגב הנורחאל תושדחב היהש ,1-א1396 ךש הסיטה רוטלומיס והז

 רודמב הז רשקהב העדי האר) .ואסש8ַ41.0ו6 תרבח םע תויוכז ךוסכס

 לכמ רתוי קיודמו ריהמ דואמ ,יתואיצמ דואמ קחשמה .(תושדח

 רחא רוטלומיס

 :תואבה תויצקנופה תא וכותב ללוכ קחשמה

 ימוליצמ ורצונש םיטסילאיר חטש ינפ רצוי קחשמה לש ץונמה +

 .הניארקואו הינסוב לע יריווא עדימו םייתימא ןיוול

 םליעפהל רשפאש םירותפכו םיגתמ ליכמ יביטקאה סייטה את +

 .רבכעה לע הציחל תרזעב

 .המלש הכרעמל וא תחא המישמל תורשפא *

 ןווגמ תופתתשהב ,השביו ריווא תוברק לש תימניד תכרעמ *

 קחשמ תויורשפאו םייופצ יתלב םיביוא םיבלושמ .בכר ילכו םיסוטמ

 .םימדקתמו םיליחתמל תונוש ישוק תומר .תולבגומ יתלב

 .ךירבח לע המחלמ זרכה - תשרבו םדומב הכימת *
 .כזא ם07 3כ-ב םיכמותה םיידמימ תלת םיסיטרכל הכימת *

 .ח"ש 229 :ןכרצל ץלמומ ריחמ

 3 -ינרג
 תפזתשמה תינייחא ,רספס ןב .הצימא השא לע רופיס והז

 םיעצבמו ,הלירג ימחול ,תוגירטניא לע לפא רופיס םג והזו לגורקימב
 ,תיתחפשמ המרד לע יתימא רופיס הפ אוצמל םכלש יוכיסה .םימולע
 םכלש יוכיסל ךרעב הווש הבהא תולוברעמו תורתסנ תוקושת
 םילודגה םיסופאה דחא תא וקחשת תאז תורמל .רזייח םע ןתחתהל
 בשחמ קחשמ ףוס ףוס .טלאוט ריינ תסיפ לע םעפ יא ובכתנש רתויב
 ךרעה תא שדחמ רידגמ קחשמה ...תרחא וארי םכלש םייחה ופוסבש

 ."בשחמ" ךרעה תא שדחמ רידגמה ,"תואקתפרה קחשמ"
 יבג-לע עיגמ אוהו תבשחמ תרבח ידי-לע ץראב חתופ קחשמה

 .דחאכ ףירטמו ףרוטמ תואקתפרה קחשמ והז .םירוטילקת השימח

 13ה61 1 11660706
 1 ב64 1כסש ₪166 006 ]1

 :םיגחל ץוציפ ריחמב םייסאלק םיקחשמ ינש
 השי... חוכשמ ימדו "עמ ללוכ ח"ש 99.- קר

 :יארשא יסיטרכב תונמזה'

 םויטנפ דבעמ בייחמ אוה .הלעמו 16-ינבל ץלמומ קחשמה
 / 95 תונולח ,ריהמ רוטילקת ןנוכ ,ימינפ ןורכיז הגמ 16 ,הלעמו
 .קסידה לע הגמ םישימח

660 /\161 - 6 
 | \|6ח יסאלקה היגטרטסאה קחשמל תושדח תומישמ 6

 נר 3 ,תושדח תודיחי םע תשר תומישמ האמ םג ללוכ זראמה

 ו ומצע ₪66 \6 קחשמל הנכות ינוכדיע ,לוק-יספ הנומש ,ישוק

 .ח"ש 89.- ןכרצל ץלמומה ריחמה

 .01806 62817108 - ["ת6תס (0ססמ 7
 כל המאתוהש ,/ ₪ דאוא]8 קחשמה לש הסריג השעמל יהוז

 ' קחשל רשפאמ קחשמב .סוראג-ןאלורה ,החותפה תפרצ תופילא

 .ןוטב ,רמיח ,אשד ומכ סינט ישרגמ לש רחבמ לע ,םירבח דגנ וא

 היאר תויוז ,תועונת לש לודג רחבמ ,תויאסינט 13-ו םיאסינט 3

 .טנרטניאה ךרד קחשמל תורשפא
 יתימא סינט רודכ תללוכ קחשמה תזירא :עשעשמ קימיג

 ח"ש .229- ןכרצל ץלמומה ריחמה

 | דד
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 | בו חנ \והפ 6 סתותו . 3

 "1 יקחשמ תודלותב תובושחה תחאל
 ו חתיפ סטרבור סירכ .בשחַמה
 ו ב
 '" | קרפה תארקל .הרדיסב םינושארה
 7 שה גה ילו בולה לע יונה

 . ךרוצל קר ,ללחל תרובעמ קינזת
 תועומשל ,עודיכ .קחשמה לש םימוליצה
 .תוחורה לכל תופע ןהו םייפנכ שי

 וב שי ,םישודיח הברה ללוכ הזּה קחשמה
 סירכו ,םיבוטו םינשי םירבד הברה | [
 .ולש טירסתה תא בתפכ אל סטרבור [/
 לע יונב \\והפ 6 סהותוהמשטז: [עסק!וטסצ ,

 םיהדמה לבא .םיהדמ ללח-תוברק עונמ =
 לש דמימ-תלתַש עונמה אוה רתוי

 לע קחשמה תאתוארל יל ןמדזה .קחשמה |
 ץיאמ םע דחאה .םינוש םיבשחמ ינש |
 םע ליחתנ .ילב ינשהו דמימ-תלת :

 וילע .יפרג ץיאמ םוש-ילב ץרש ,בשחמה
 בשחמל רובענ .בוט שממ הארנ קחשמה
 טושפ הארנ אוה םש ,ןכבו ...ץיאמה םע
 הנבומ קחשמהש ,רמול בושח !םיהדמ
 תושורדה תובחרהה לכ תא שארמ |
 םתא ,הרקמ לכב .גפוא לש ץיאמל |[
 ,ףסונב !הלעמו 133 םויטנפ דבעמ יי ,
 תחת קרו ךא לעפי ישימחה קחשמה \

 ומ
 \\והצ (סזחוהההשטו: לש ךופיסה :
 .ףישדח םירזייח יעזג ללוכ ויט ק]וטטע |
 םירבשמ ירחא איה וישכע המחלמה /
 םכמ םיבר .יטראליק לומ | ישיר יה יג |

 םירכומו םיקיתו םיפוצרפ תוארל וחמש"
 אוהש תועומש ויה) לימאה קראמ ומכ

0 , 
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 רו ו אל
 רתויב לודגה ןורתיה . אש , ,הריהמ די מ םיעטקב רקיעב הבוש .בושח וז הדבוע .רבכעה לע תוציחל שולש"םייתשב ימי רבד לכ טעמכו םירורבו יי ג = םיטירפתה .ָשניפסה לש דוקפתה תוכרעממ - - תחא לכב טולשל לק רתיי הברה וישכע םיסונמו םייעוצקמ םיקירפל קחשמב רבודמ ,הרקמ לכב\םימדוקה םיקחשמה תלעפהב ישוקהו תובכְבומה לע ןנולתה והשימש ,הארנכ הב להב רפוש קחשמה לש הלעפהה קשממ
 רב-שארה יקחשמב
 ו ו
 ש רוביח תויורשפא
 םדוממ לחה שארב
 וימינפ תרושקת

)- 

 ןומט קחשמה לש
 רשפאמ קחשמה \ ג
 ש+ !תרכממ הרוצב
 -שארה יקחשמל תונו
 תוברק ולא ,תרחא וא דל 4 תותשרו ילאירס לבכל דעו

2 

 תרדיסב ישימחה קרפה תא

 ,הזה קרפה .\ותפ (י0תותוהה07

 ,"האובנה" םשה תא לביקש

 השדח הרדיס השעמל חתופ

 הלילע םע  םיקחשמ לש"

 ןמנזור קראמ :תאמ יירמגל השדח

. 
₪ 

 ₪ ו השדח תימדת םע

 ו
 ישרמו םיכורא ואידיו יעטק
 7 ו עו יו ב
 ושב
 - יג, ועואושמ
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 יקחשמ

 תררועמ 1צג8ּ6ז לש םיצורימה תרדיס

 קחשמה תרטמ .תוהובג תויפיצ דימת

 םויסה-וק לא ןושאר עיגהל קר אל איה

 בי6גז 98 :קחשמה

 יג יגיב
 תימע :קחיש

 90% - הקיפרג

 85% - לילצ

 88% - קחשמ תמר
 וי יג ו

 87% - ללוכ ןויצ

 \%וו6!סהבו זו 6
 יתימוטא ץחמ תמישמ םע ,תיעיברה םעפב הכמ סטרא קינורטקלא תרבח
 סטרא קינורטקלא לש 5וזואט-ה תרדיס
 םילועמ תוירי יקחשמל ףדרנ םשל הכפה
 קוסמ לש סייטה-את ךותמ םילהנתמה
 הרדיסב םינושארה םיקחשמ .ללכושמ
 ומג םיפוסמל טיבה"16 ןדיעב ואצי

 טסו 586 :קחשמה
 יור ו ב
 יניפ :קחיש

 85% - הקיפרג
 80% - לילצ

 87% - קחשמ תמר
 84% - םייח ךרוא

 83% - ללוכ ןויצ

 עייטסיילפה לש לולסמה לע םיורסח אל טלחהב םיצורימ

 ..תושגרתהל םרוג שדח קחשמ לכ ,תאז לכבו

 םידחוימה םיצורימה תריווא תא ריבעהל אלא

 קחשמה יחתפמ .קחשמה ססובמ םהילע

 תתל ידכ ץמאמ הברה ועיקשה

 תוישיא םע גהנ לכל דחוימ יפוא

 ,םילולסמב בר קויד ,תיתואיצמ

 ,ןבומכו תוינוכמ לש בר רחבמ

 תאו ןשקאה תא ץיאהל ידכ
 לש תורשפא םג ,ןילנרדאה

 .תוגוז יקחשמ
 לע בוט שממ הארנ קחשמה
 ההובג המרב הקיפרג .ךסמה
 רשאכ םג הטאה לכ אלל ,רתויב
 .ךסמה לע תוינוכמ רפסמ ןנשי
 תא יתבהא אל) הלועמ הקיסומה
 היקנ הטילש ,(םיילוקה םיטקפאה
 תצק םילולסמו תוינוכמב דואמ
 והז ,רוציקב .ימעטל םירצק

 םג ואצי ךכ-רחא .ודנטנינ-רפוסהו ביירדהגמה
 ינש םג ואצי הנורחאלו .יס.יפ תואסריג
 .ןשייטסיילפל םישדח םיקחשמ
 60161 היה ןושארה קחשמה
 עיגה ,שדוחה שממ ,וישכעו 5%
 .צוטס|6הז 8וחאש"ה
 םכל רשפאמ שדחה קחשמה
 גוהנלו ללכושמה קוסמהמ תאצל
 תא לסחלו םינוש םיפי'גב םג
 תרטמ ,ללכב .עקרקהמ תורטמה
 זזש רבד לכ ץצופל איה קחשמה
 הבורע-ינב רתויש המכ ליצהלו
 .םיללמוא
 םייוניש דואמ טעמו םירופיש דואמ טעמ שי .הרדיסב םירחאה םיקחשמהמ דחא לכ ןיבל וניב יתועמשמ לדבה ןיא יתעדל ...לבא ,הנהמ דואמו דמחנ דואמ קחשמה
 ומכ רתוי הארנ הז .םייתועמשמ

 ומ םיברש ,ריהמ םיצורימ קחשמ טלחהב

 .דואמ ונממ ונהי

 קחשמ ומכ תוחפו תובחרהו תומישמ קסיד
 .ץלמומ - לכה תורמלו .שדח
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 50 קא | 50 ה 000
 + תידי + יאפוריא ןשיטסיילפ

 המגדה קסיד וי ביירדהגמ הגס

 ג תידי + ירוקמ ינפי רישכמ
 , | .םיקחשמ השולשו - / . רשפאמ ילאסרבינוא ןשייטסיילפ 2 |

 ,םיינפי.ללוכ םיקסידה יגוס לכב שומיש 0 קחשמ תוידי יתש ללוכ
 ,תוידי 2 ללוכ .םייאקירמאו םייאפוריא .הריחב יפל קחשמ תוטלק שולשו

 הריחב יפל םיקחשמ ינשו המגדה קסיד 0
 .8 תדיחיו רודיש תטישל םאתמ + ג 0 ו ח'/ש 699 .-

 ג יב

 6 9 1949- | צץ תקן 19- | 50758 57.8 500658 - 97
 של 99- - אשד פטה 1₪עא052 ₪9- | אפג ווגאסדואופ 199.
 סא 801 ד + טפ60ת 390- - קזסתודמק אוט תו[> -19- וגל 1997
 רו ו רב 390 * | הז 89- | ץוקדשה וס ןודפ 2 199.
 ו 0 149- | שודואוגדפ אוג 199-
 01051 וא דפ חס | 397  גאא דדו 149- - תואס6(6יזווס 1997
 ו 3ל7- - אואס 0ז וסתדפא 6 | 897 | 8008 8עאאצ 199.7
 0 3% - 6סאוא גאס א סאסא 169- | זסצ 8זס8צ 199.
 250 ועו ל )ל. | ומ גאס 6 גסש 149- - תדאוגא 8 ₪08וא 199.
 ה 1957 | דווטאספא 0868 0010 | 149- | םהתדוזושסהאו ואו 2 | 9

 וו ו 14%

 9 = א 0 = |

 ח"ש 199.- הריחב יפל ודנטנינ-רפוסל קחשמ תוטלק 3

 היזיולט יקחשמו םיבשחמ *
 תוופס * הנכות * הרמוח *

 רישי קווישו אובי

 זה 8

 = ו* מ ו ול == + וש |[ == )[( | ₪

 ח"ש 129.- - הריחב יפל 3120-ל קחשמ ירוטילקת 3

 אואד אפ4

 ילאסרבינוא 64-ודנטנינ

 תוטלקב שומיש רשפאמ

 ךרוצ ילב תויאקירמאו תוינפי

 .רישכמה לש תימינפ הבסהב

 קחשמ תידי ללוכ

 ג

 טד ןפלט
 הב ןפלט
 זז. כ 5 ןפלט
 518 0% 4 ןפלט

 זאסטפו = אגא 58 ןפלט
 קיח 6 דוא א ןפלט
 אוג אז0 א ג אד 4 ןפלט
 זטאסא: פזאס שאדמא ןפלט
 גו.גכס א אח ] ןפלט
 סאו 4 ןפלט
 פאתא 4 ןפלט

 ח"ש 149.- - הריחב יפל ריג-םייג תוטלק 3

 00-00 - ו + ּ ו" 5. 2
 - 5 4 0% = רש . 6

 0 14962+ כ. השחי .

 ינרויל>+שכרביבו> ;לורשזכ נרוכרע/ז
 םיקטידה יגוס לכמ תונהל ךכו תילאסרבינואל ךלש ןשייטסיילפה תכרעמ תא ךופהל לכות סיסנ'גב קר |
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 עחמה לא םג עיגמ הזכ טרס ,תובורק םיתיעל הרוקש ומכ .חילצמ הלועפ טרס אוה רוחשב םירבג / : | א
 ןמנזור קראמ :תאמ

 לש םידחוימ םינכוס ינט דו

 הקלחמל םיכייש םה .הלשממה

 םירזייחב לופיטל תדחוימה

 תיתרגיש הריקח ךלהמב .םיינצוחב

 תצובק לש המיזמ םיפשוח םה ,ידמל

 םירירגש ינש לסחל תימוקי-ןיב רורט
 םירירגשה ינש .םיבירי םיעזג לש

 1-ו א .קרוי-וינב עגרכ םיאצמנ

 ,םיטסירורטה תא אוצמל םיבייח

 םירירגשה ינש תא וחצרי ולאש ינפל
 לכ תא ולסחי תונמדזה התואבו

 !יטראה-רודכ

 תורישי הקובד הניא קחשמה תלילע

 והז ,השעמל .טרסב הרוקש המל

 רתוי אלא הלועפ קחשמ אל ללכב

 לש ןונגסב תואקתפרה קחשמ

 691061 םאה]

 דחא תא קחשל םילוכי םתא קחשמב
 ז ,א םידחוימה םינכוסה תשולשמ
 .ףוסה תארקל טרסב עיפומש ,1.דו
 ישארה הטמב ושגפת השולשה תא
 הטמהמ .או18 םימחולה תדיחי לש
 תוסנתהלו םינומיא תרדיסל ואצת
 ךכ-רחא .םידחוימ קשנ-ילכב
 ומכ םיינפוג םירושיכ תולגל וכרטצת
 לוגריתה עטק רחאל .הציפקו הציר
 :המישמה תרטמ ובו ךורדית ולבקת
 .ךרדל ואצת ,יופצכ ,ןאכמ
 תודיח הברהמ תבכרומ המישמ לכ
 והז .תוברק יעטקמ םגו תובוט
 .קחשמ תונונגס לש ינרדומה בוליושה
 רבכ תואקתפרהה יקחשמ תיברמ
 תודיח דצל תוכמ וא תוירי םיבלשמ
 .תידמימ-תלת קחשמה לש הקיפרגה
 זא .סצוש6חו צו ומכ תיארנ שממש
 .םיינשה ןיב לבלבתהל אל ולדתשת
 התוא) קחשמה לש אתיבה תסריג
 תיארנ ,(₪077% תכורעתב יתיאר
 רקיעבו לילצה ,םנמא .ער אל ללכב
 ילב ,לכה-ךסב לבא .ןבצעמ רובידה
 רבודמ ,עונלוקה-טרסל רשק לכ
 בוט קחשמב
 טרסהמ תונומת תוארל הצורש ימ
 םתוא אוצמל לכוי ,ואידיו יעטק םגו
 :ולש טנרטניאה רתאה

 ה כ: / /\צצ .וח-ו-ם.טסמה



 ונל וחיטבהש רכוז ,א1011ג] א 0וח54| טרסה תא הארש ימ

 .ל"וחב םינרקאל טרסה הלעי ,הנשה רבמבונב 21-ב !ךשמה טרס

 ןמנזור קראמ :תאמ

 עונלוק יטרסל ךופהל וכז םיקחשמ הברה אל
 ותויה תורמל ,א!סזוג] א סוחפ4ו .םיחילצמ
 ,(תמאב תודוהל םיבייח) שפוטמ יד טרס
 לע ססובמ אוה יכ ,אלפ ןיא .דואמ חילצה

 תוכמה קחשמ
 יג וג יב
 יג |
 טרסה רקיע
 יג כ יי גב
 דואמ הברהו
 תא ונלוכל ריכזהל םירומאש ,םייפרג םיטקפאו תוכמ

 םימחול תצובק :טושפ ןבומכ רופיסה .ירוקמה קחשמה

 םיסנמה ,עשרה תוחוכ דגנ תודרשה עסמל תאצוי תזעונ

 יעבץ )ג בל
 רבדה ,קפס אלל

 ו גוי יג ג יב
 יב ו יג יי
 גנו גייגב

 ג ל גיב יב

 .םימחולה

 ג ירי ג רי ל ליר ג גי בב גו
 כ יל

1 

 -7- הג שש הוה ךרחה הר חמש פה הש ) יי

 3 תיבב יתוא וחכש

 תרבוע תיבב יתוא וחכש תרדיס

 וניא רבכ ןיקלאק ילוקמ .הלק תינפת

 תא םיסקהל לוכיש ,קותמו ןטק דלי
 ןב דלי אלממ ומוקמ תא םלועה

 שדחה רוביגה הארנכ אוהש ,הנומש

 יד סכלא - םלועב םידליה לכ לש

 סכלא תא טרסב םלגמ סכלא 'ץניל

 .טיאורפ

 תא תללוגמ שדחה טרסה תלילע

 ,ידוס בשחמ בבש לש עגימה ועסמ

 .יאקירמאה הנגהה דרשממ םלענש

 תונידמ לש לוגיר-תויונכוסו תולשממ

 ההובג יפסכ סרפ ועיצה תונוש

 רוסמיש ימל ,(רלוד ןוילימ הרשע)
 בבשה ,םייתניב .רקיה בבשה תא

 -ןאס ךרד ,גנוק-גנוהמ תחנב דדונ

 ריעה לש טקש רברפל וקסיסנרפ

 .וגאקיוע
 .רקיה בבשה לע עדוי דחא םדא קר

 ול שי ,תדחוימ היגטרטסא ול שי

 תיבב דבל אוה הרקמבו "םד" הברה

 !חור-תועובעבא םג ול שי יכ

 ןונגסב האקתפרהה הליחתמ ןאכמ

 תונויערש ,רבתסמ .ףרוטמ ימוקה

 תורמל לבא .םירסח אל םישפוטמ

 .עשעשמו ביבח טרס והז ,לכה

 ינש ,הכ דע יכ ?ותוא ונרכזה עודמו

 םג ואצי הרדיסב םימדוקה םיטרסה

 בשחמ יקחשמ לש תואסריגב

 טרסה םאש ,חינהל ריבס .היזיולטו

 היהת ,(אל םא םגו) החלצהל הכזי

 תא שוכרתש םיקחשמ תרבח
 ...קחשמל ותוא בסתו ולש תויוכזה
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 ושפ סיכ בשחמ ,1966 תנשב ,זא .הנש םישולשכ ינפל ואצמוה סיכה יבשחמ

 וד 1000 הלע תויסיסבה ןובשחה תולועפ עברא תא קר עצבל היה לגוסמש

 םוכסה ותואב שדח וטוא תונקל היה רשפא הפוקת התואב !תירבה-תוצראב

 רקי תמאב
 ךכ-לכ הלע סיכ בשחמש ,ןימאהל השק

 תא ולאש .הדבוע וז לבא ,ףסכ הברה

 ורפסי םהו אתבסו אבס תא וא םכירוה

 בשחנ סיכ-בשחמ ול היהש ימש ,םכל
 סיכ-יבשחמ שוכרל רשפא םויה !רישעל

 ףלא ,בגא) !דבלב ח"ש 10 תרומת םיטושפ
 5000 ומכ ךרעב םה 1966 תנש לש רלוד

 םיפלא-תרשעה תוביבסב םהש ,םויה רלוד

 (!ח"ש
 םיריחמה ולזוה םיעבשה תונש תליחתב קר

 זא .יתועמשמ ןפואב סיכה יבשחמ לש

 !רלוד 200 דע 100 ךרעב הלע בוט בשחמ

 ,תורבח רשע תוחפל ומק הפוקתה התואב
 .םיינומה סיכ-יבשחמ רוציב וחמתהש
 "הקינורטקלאה תמחלמ" החתפנ וז הפוקתב
 חרזמבש ולאל הקירמאמ םינרציה ןיב
 .ןפי םשארבו קוחרה

 שפיט בשחמ
 ויה אל וליפא םישישה תונש לש םיבשחמה
 וללז ,םידבכ ,םילודג ויה םה .דחוימב םימכח
 םילגוסמ ויה ...ו ינחצר בצקב תוירטאב
 ,רוביח :תוינובשח תולועפ עברא קר עצבל
 ןובשח תולועפ םע המ .קוליחו לפכ ,רוסיח
 בשחמ !הזמ וחכשת ?םיזוחא ומכ תופסונ
 תאצוהו םיזוחא לש בושיח עצבל עדיש
 עיגה אוהו יעדמ בשחמ ...ל בשחנ שרוש
 .םיעבשה תונש תארקל קר תויונחל
 םיבשחמהש ,בוצעה םג וצרת םא ,קיחצמה
 ,םיבר םישנא .םייטיא יד ויה ולאה םינשיה
 בשחל ולכי ,הפ-לעב לפכה חול תא ועדיש
 ןובשח תולועפ !בשחמהמ רהמ רתוי
 ולכי 7237 לופכ 159 לשמל ,"תובכרומ
 תא גיצה בשחמהש דע המלש הקד לוזגל
 ידסמה לע האצותה

 דלונ ילטסירקה ךסמה
 דע .ילטסירקה ךסמה דלונ 1972 תנשב קר
 זג תוירונב םידייוצמ ויה םיבשחמה ,זא
 -לוחכ עבצב וגצוה םירפסמה .תונטנטק

 רבשנ םוסחמה
 תונשל ונעגה ,ופלח םינש רשע דוע
 בנשחמה לש וריחמ חנצ התע .םינומשה

 לוז רצומל ךפהו ךרעב םירלוד הרשעל
 דצל ,וישכע .ינומה דואמו תמאב

 א אוצמל רשפא םיטושפה םינובשחמה

 2עדמ םיבשחמ .םינושמו םינוש םיבשחמ
 אקנבו םינלכלכל םינובשחמ ,םייסדנה
 וא .םירקי ןיידע םידחוימ םיבשחמ .דועו

 -בשחמ אוצמלו הבוט תונח לכל סנכהל
 .םילקש תואמב

 הניפ לכב בשחמ
 וז לבא ,םירקי םיטושפ םיבשחמ םג שי
 ה הרקמב .םהלש דחוימה בוציעה ללגב
 א בשחמה רובע םימלשמ אל ללכב ונא
 ינובשחמ שי .וילא הוולינה רצומה רובע
 לע ,בשחמ ירבכע בג-לע ,םינועש ךותב
 ווטסיזנרט ,םילגרס ךותב ,רבכע-יחטשמ
 וחתפמ-יקיזחמ ,ןחלוש תורונמ ,םינופלט
 .דועו ררקמל םיטנגמ
 יכב ןיא רבכ ןובשחמה לש ריחמל ,םויה
 המכ קר הלוע ןובשחמ רציל .תועמשמ
 וז םימלשמ ונאש ףסכה רתי לכ .תורוגא
 חצמ זא .קווישהו בוציעה ,הזיראה רובע
 :ל ,וטוא ומכ הלע בשחמ םעפש ,בושחל

 םימייק ולאכ םיגצ .םדמדא עבצב וא קרקרי
 .םיינורטקלא ןועש-וידר ירישכמב ןיידע
 לכש ,התיה ולאה תוירונה לש הלודגה היעבה
 רלוד ינש - תופעות ןוה תיסחי התלע תירונ
 7-מ תבכרומ הרפיס לכש ובשחת .תירונל
 ,תורפס הנומש גיצמ בשחמה םא .תוירונ
 ירלוד 112 תולועש תוירונ 56-ב רבודמ
 איבה אוה ,ילטסירקה ךסמה דלונ רשאכ
 םע ,ךסמה לכ .ריחמב תיתימאה הכפהמל
 הז .רלוד 10 קר ןרציל הלע ,תורפס הנומש
 לא תוריהמב וחנצ סיכה יבשחמש ,ךכל סרג
 .רלוד האמל תחתמ
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 וטנס ןאס-הגמ להנמ ךישממ ,ילאושיה

 .דבלב יאקירמאה רישכמה לע ץילמהל
 ריהמ רתוי דבעמה .א
 תהובג היצולוזר .ב
 אלמ ךסמ .ג
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 , : רונג%6 לש ןולק וז 3ה ןושאר וגר
 םחלנ םימסקו תוברחב דיוצמ רוביג (408%86 ?ש ןי;| ו. ה

 תינוגיל .+ ?2הו תוצלפמ

 | תונפתהל ידכ ברחה תא ףינהל חקולש | המרל דע קימעמו שיגרמ קחשמה ,ינש ו
 אוחפ< /6!6 2 :קחשמה תעקשומ דאמ הלילעה תאז םע ...הת תקספה, | רי א4') 126310א 6 % / יספהל רחאל לבא .(3כ0-ל אצי) וש
 יי 0 | ימ ןכל ,ןמז ןומה חקי קחשמה תא םייסלו | אוחפ'ג תו60"ש ובתסמ קחשמ לש העָש צה /" , .וזוש ' ופ|(ו4-ט) ררז וזה הזרוצו רו -

 | קחשמל סנכיהל שממו תבשל לש עטקבש | הקלחה הקיפרגה תא ול ןיא .םהינש ןיב למ
 .(תיפרג אל) ההובג המרב םזילאיר ןאכ אצמי תניחבמו ,(2טגא6 לש יפרגה טוריפה מ
 60% - הקיפרג יקחשמ לש םיקירפל ךשומ דאמו ישחומ דאמ = תניחבמ .וילע הלוע 12631: ט6ק םג הקיפו
 יו | .םידיקפת ,המזגה רבכ תמייק ןאכ ,קחשמה קמ
 1 תרוצל ךכ-לכ המיאתמ אל תכבוסמה הליל

 ו 2 ין ךווא | לה החדה רח החההההה חה דחה 7 ולוכ קחשמה .ןושאר ףוג רמולכ קחשז

 75% - ללוכ ןויצ 1 +8 ןינעה תא תפקשמ הקיפרגהו לפא ךא

 - ו 0% [: ןשי * ירו הלגתמ תוינוג-דחה ,רתויב תטלובה הוו
 |  :טנרטניא ל ל א = םג .רתויב בולע טוריפהו הרועיכ אולו

 11ןכ:/ /שעועוצ .350116ח1 .60הר | " , ל . ₪ || ,תינוגילופ הגצהב םלוכש תורמל ,םיביוו

 ([6א176-ב אלו קיפסמ םיטרופמ |

 תיריפסומטא יופצכ הקיסומה .תוגקקוז

 תואיצמה תשגדהל .הקירבמ אל ךא דו

 המרל טאוה אוה קחשמה לש לוכי
 ןמזה תא לצנל ,המגודל ,רשפא .תכחו

 עחה5+ץצ \\(3ּהוווסז5
 קחשמ תובקעב תוכמ קחשמ םג איצוהל הטילחהו 5003ז80/(-ב הארנכ האנקתה 0

 סו 3חס6 01 106 11ם166 א 1ם800ו% ,הלש רכמה בר הייגטרטסא

 .רטנס ןאס הגמל הדות
 03-9617808 בהזה ןוינק

 תועונת 8-7) ידמל םישרמ תודחוימה תועונתה | 66 וליאו םטצהו66 ₪306 תא האיצוה צי
 וכצחהפוו \\'גזזוסו< :קחשמה תמרו (תומדל תועונת רפוס יתשו תודחוימ קחרה לפונ אלש ,[כצמגצזצ \\'גזהסזצ םל הא:

 יו יג סונימה .דאמ ההובג תיללכה קחשמה התיה ןיס תישילשה האמה תליחתב .רוחא

 ו לש ורדעיה אוה יתאצמש ידיחיה יתועמשמה ,ואק-ואק :תוירקיע תולשוש שולשל תגלופ

 85% - הקיפרג ןאכ . ל רו שומישה תורמל ,םד = םיכייש קחשמב םימחולה .ייברילו ןאוק
 2 ה ךסב .םידח קשנ ילכב תויומדה | עבקי םהיניב רינרוטהו תוחפשמהמ תחא ל
 85% - לילצ .תוסנל הווש .יתוכיא תוברח-תוכמ קחשמ .ול הווש ןיאש םחולה - "וסומ"ל ךופהי '

 90% - קחשמ תמו | , תויומדה ,(!!העתפה) תניוצמ הק'פר\
 85% - םייח ךרוא לש םיטקפא םע םינוגילופ ןומהמ תוככ"'
 םינבמ אלל רמולכ ,םידיחא םיעקרה .הללצ
 רתוי ,(\/וזוטג [וקהוטז 2 האר) םימצע ראש .ּ

 דאמ הייצמינאה .16%\שה"ב םיעקרה ועל
 .הינשב םימיירפ 60 דעל העיגמי הקלו
 תויתואיצמ אוה קחשמב ירקיעה 0
 תויטיא רתוי תויומדה ןכל .תילמיסק
 תוכומנ דאמ תוציפקה ,םירחא תוכמ 'ק" 9

 תועונת קר ,םימסק םוש ןיאי ת"
 רחבמ .(אלפנ תוארנ םגש) תוליגד ""

 90% - ללוכ ןויצ
 :טנרטניא
 ו
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 יה השרופ

 תולקב תוהזל ןתינ השרופ לש תוירוטומה

 יל מ בב יובל יב וג
..- 

1 
 ו /א()א .םוםת .

 קסו5676 6!|63ה
 תונמואה תוריצי תא .רתויב תיטוזקאה תוינוכמה תינרצי קפס אלל א

 :ךכ לכ דחוימה בוציעה יפל

 בנזה ,לגועמה ןבשיה
 לע זירכמו ןואגב אשנתמש

 ,יביטרופסה יפואה
 םירומיקה ,המ יביסרגאה
 םימייתסמה םייטנגלאה
 ,םיינשוח םיסנפ ינשב
 ףוג הריכזמה תיללכה הרזגהו
 םיטנמלאה לכ .בוטח השא
 ידכ ךות ףסונ רוציי רוד לכ םע םידדחתמ וללה
 ,םיירוקמה בוציעה תונורקע לע הרומח הרימש
 .תומדא ילע רתויב תיסקסה תינוכמל םימילשמו
 יתסנכהש ןמזב יתבשח המ לע שחנל השק אל
 ויה תווקתה .בבותסהל לחה אוהו קסידה תא
 חותיפ ירפ אוה קסז%66 6י14!ו6חש6ש ןכש םיימשב

 לכב םמצע השרופ םע הדומצ הדובעב ינוס לש

 בזכאמה רבדה ,בוט .קחשמה חותיפ יבלש

 ןתינש הדבועה אוה ,קפס אלל ,קחשמב רתויב
 םגד) רטסקוב השרופה אוהו דחא םגד קר רוחבל

 הלוזה תינוכמה ,(השרופ לש שדחה רטסדורה
 רחבמב (ןבומכ ,םיאתמה סחיב) רתויב תיממעהו
 םימגדה .רבכמ אל לחה הרוצייש השרופ לש
 וברוט 9ננ-ה וא 4 הרראקה ,םייסאלקה
 התואב יכ ,לבחו םיזמרנ אל וליפא ,המיהדמה
 גולטקה לכ תא ףיסוהל השק אלש תמאב המישנ
 הנשמ קחשמה םשל תתל םג ךכו ,השרופ לש
 תוערה תודוקנה לכ תומכתסמ הזבש אלא .ףקות
 .הליחתמ הרפואהו קחשמב
 ,רתויב ההובגה המרב איה תינוגילופה הקיפרגה
 םוצע םימיירפ רפסמב תילמיסקמ הקלחה
 םילולסמה .םירקילפ ילב טעמכו היינשב
 קיפסמ הקיסומה .םינווגמו דאמ םיינועבצ
 רחאל םג סאמיהל אל ידכ תניינעמו תיבצק

 גוהנל יל אצי אל ירעצל) עדוי ינניא ,וחילצה םה המכ דע .תומלשב רטסקובה לש היגולו 44 תא תוקחל ורמייתה ינוס .רתויב ךוראה ו

 הבוט בכרב הטילשה לבא (תיתימא רטסקובב

 םהש החנה תדוקנמ אצוי ינא ןכלו דירחהל
 שי .הבר החלצהב םתנעטב דומעל וחילצה
 לולסמ - ב"הרא :קחשמב םילולסמ העברא
 ו .תיסופיט תויאקירמא תורייעב רבועש ירבדמ

 | - סיפלא .ןואינ תורוא עפוש יליל לולסמ - ןפי
 |  טנמלאה תא ףיסומש גלשומו יררה לולסמ
 | - טראגטוטש .הקלחהה ,ישוקה תמרל שרדנה
 \ 'משרה ןחבמה שיבכ לש קתעה אוהש לולסמה

 יואוובה הרבחה לש אצומה ריעב השרופ לש
 עקר ילעב םיגהנ השישמ דחא רוחבל ןתינ
 שמל ךכ .םירחאה םיגהנהמ דחא לכל סינוש
 ןד תא תאנוש ("תינמגוד" הנוכמה) ל'צייר
 !זב םהיניב סחיה ןכלו ("רסקובקיק" הנוכמה)
 דה לש יפרגה טוריפה .םאתהב היהי ץורימ
 האירקב ןה םיידי תועונת ללוכו ,אלמ אוה

 "גד .הגהה לגלג בוביסב ןהו תורחא תויומדל
 .סירחא ץורימ יקחשמ הברהב םייק אלש



 שה ע) לשקע

 תופוקה רבושל ךשמה תושעל חמש ךכ לכ
 טז85516 2ק87%א ,םינמזה לכב

 העונתה ילולסמש תורמל ,םיאלמ םיידמימ
 .םייביטקארטניא םניאו שארמ םיוותומ
 (סא(טז6 וג קקותש-ב םייושע םירואזונידה
 הרוצב םינוגילופה תא הווסמש םכחותמ
 רפסמו תניוצמ איה םג היצמינאה .הבוט
 רדגוה אל) תיסחי בר הינשל םימיירפה
 רמוא הזש טרסל ההז דנואסה .(קחשמב
 תיבמ תידווילוה הקיסומו םיאלפנ םיטקפא
 אל וזש ,סמאיליוו ןו'ג ,םלוכמ לודגה לש רצויה
 .גרבליפש םע דבוע אוהש הנושארה םעפה
 טרס לש איה הזה קחשמב תיללכה השגרהה
 רדשמ (לילצ ,היצמינא ,הקיפרג) לכה ,עונלוק
 ד6 .בטיה בצקותמ ידווילוה טרס לש תוכיא

 ז6 1.01 \\סז₪ :קחשמה

 ו יג יי ]>

 א = = לגו.

 1 יי
 שנגע יפו וב ל שו
 .דאמ ההובג המרב םיידמימ

 רתענ אוה לסרבינוי ינפלוא ץחלה תחת

 םג ,"דובאה םלועה" טרסה תא ץיקה איצוהו

 רפס לע ססובמ ,ןושארה טרסה ומכ אוז

 .ןוט'צירק לקיימ תאמ םש ותוא תא אשונז

 הבזכא ךא ,תילאוזיו המיהדמ התייה האצותה
 רחא אל קחשמה .םיטקפסאה ראשב תמייוסמ
 טולשל ןקחשה לע .ורדה אולמב עיפוהו אובל
 עבטה דוק לע הרימש ידכ ךות ןותנ ףרוט לע

 וא ףורט ,םיקזחה תודרשיה - רתויב קיתעז
 . רור\ ירוור

 ךרע י
 השימחב קחשמ רשפאמ 16 1.04% א

 ינש :היצולובאה תווצק ינשמ םינוש םיפרוט
 ;םירואזוניד השולשו (םדא ינב) סנייפאסרמו
 ולדוגש ףרוט וניד) יפמוקו רוטפר ,סקי י)
 בושח .(תלוגנרת לש הלדוג לע הלוע ונא
 ןכ םא אלא) תויומדה ןיב הריחב ןיאו הל* םיבלשב קר תומד לכב קחשל ןתינש ץייצל
 םבור תאש ,םירואזוניד יגוס םירשעמ רתי * ושגפית ךרדב .(...רחא וא הז דוק םיסינכ*
 לסחל .תושעל המ ,וכרטנ"
 ף '-

 תלת םה םיעקרה .תילנמונפ טושפ הקל *

 תילאוזיו היווח אוה קחשמה 1.0% סת

 .םויכ רתויב ההובגה הגרדהמ תינופוידואו

 רשפאמש המרופטלפ קחשמכ יונב קחשמה

 ,תיתרוסמה דצה תיוזמ תורחא הייאר תויוז

 .דמימ תלתב תויומדהו הביבסהו תויה תאז

 ירחא ךא החונ אל תצק תומדב הטילשה

 תועונתה רפסמ .תרהבתמ איה ריהמ לוגרת

 ,סוגנל לוכי רוטפרה לשמל ךכ ,לודג תומדל

 אוהש רחאלו ביריה לע ץופגל וא רעתסהל

 םדאה .םייחה-דמ תאלעהל ונממ לוכאל לפוה

 .הסיפת ילבכו םינוש קשנ ילכב תוריל לוכי

 95% - לילצ
 ולוכ חוקלש םיהדמ דנואס
 ירו לגו יל = ית יב?

 85% - קחשמ תמר

 קחשמ והז הנותחתה הרושב

 תמר .ללכושמ המרופטלפ

 ישימו ]גלגל 1 יגל

 תוליעפ תניחבמ םינווגמ דאמ

 1? גובה ףיה>

 יגר ג נג וגב ו לי יג ימת

2 
 לעמ ,םיבלש םישולשל לעמ
 ,םינוש םירואזוניד םירשעל

 \ ילג) ב וינ ג ה יון מ ו

 די יג ב גוי מ ==

 םג וגתא קפסל ליבשב ההובג

 פיגו שי ו יעיר) "בה יל נג

- 1 
 לג ל ב >> ג לכ

 תוומל תאז ,טרס לע ססובמש

 ךישממ אלש שולקה רשקה
 םסרופמה וגולל ובעמ הבוה

 -יטה לש תלוגלוגה ןבואמ לש

 \יתג

 לש ,םתסה ןמ ,ןה רתויב תומיהדמה תועונתה

 ןמזב םישנא עולבלו ףודרל לוכיש סקר-יטה

 ןיבהל רבכ רשפא ...הז תא תוארל ךירצ .העונת

 לכו םדב עפושמו םילא דאמ קחשמהש דבל

 םירואזוניד וא םישנאמ םיאצויש םירבד ינימ

 רתויב םילא טקא .םיפרוטה דחא ידיב ולפנש

 םדה תומכ ,םדא לע רוטפרה תורעתסה אוה

 .תויטסילאיר ךכ לכה תוחרצהו ונממ תכפשנש

 .אלפנ טושפ ,אלפנ

 בי, יו
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 וימאותו .יס.יפ

 בצמב 286 בשחמ הריכמל

 תונכות לש בר רחבמ םע בוט

 ןתינ .ח"ש 600-ב םיקחשמו

 .ןרוטאס יקחשמב הפלחהל

 .03-5035651 .לט ,יבקעי איג

 ךסמ סיטרכ הריכמל

 ,( \ זא 81.48 4

 םיבוטה ןיב ידמימ תלת ץיאמ

 ,ןורכז הגמ 4 סע ,קושב

 606-745 26000 סיטרכ

 .ןורכז הגמ 2.25 םע ךסמל

 .03-6415182 .לט ,רפפוח ףסא

 48682 בשחמ הריכמל

 הידמיטלומ םע (לב דראקַאפ)

 בצמב 'ץניא 144 ךסמ האלמ

 ,שדח ומכ לפוטמו רומש

 .052-441405 .לט ,ןב 1.552-ב

 ,48622א4-100 בשחמ הריכמל

 500 קסיד ,ןורכיז הגמ 2

 ,8 תוריהמב .יד.יס ,הגמ

 14 ךסמ ,טיב-16 לוק-סיטרכ

 2500 לש ריחמב .'ץניא

 .לט ,טייה דררג .תוטלק

3-. 

 ודנטנינ
 64 ודנטנינ ףילחהל ןיינועמ

 הסינכ ןיא

 הרומתב .תוידי 2 + תטלק +

 .תוידי 2 + תוטלק + ינוסל

 .052-244376 .לט ,ביבח ףסא

 64 ודנטנינ רוכמל ןיינועמ

 טרק וירמ קחשמ 2 יאקירמא
 .ח"ש 1300 ריחמב .תוידי 2

 .052-244376 .לט ,ןקוש יסא

 + קיטסיו'ג + 64 ודנטנינ
 רטסוב + תוטלקל םאתמ
 ויראמ ,תוטלק 2+ היזיולטל
 לכה .51/\₪ וו /\ 8 64 ,4

 ו םיקתעומ

 םיקחשמל

 !בונג שוכרל

 .לט ,ריפכ .ח"ש 1400-ב

7-.-. 
 הגה תופיחדב תונקל ןינועמ

 תידיו ,64 ודנטנינל תושווד +

 .דרפנב וא ריבס ריחמב חוכ

 .09-9502568 .לט ,רלימ ףסא
 5 + 64 ודנטנינ הריכמל *

 םירקב 2 + םילועמ םיקחשמ
 + א[5אוסא] םיגולונכט
 ריחמב ,םאתמ 6ואכ +
 דבל םיקחשמ וא ,הלועמ

 דובכל ו
 . י

 ו ודבלב םולשתב ולבקתי םינאוב" 080 א"ת לפרוס ד"ת \ םירחוס ,תויונח 8 ;סירפ תכרעפ - סיפופיפ
 ו | ו-7 .ג\\י ה העדוטה תא ,סניחכ ,\טסרפ ) |
 העדוטה חסונכ 5600 ףיויפירא יירוט יירוט -0- .סי/רישכטה סש =[ תונוש/סיכתכתפ/ [( = -----,םיכתכתפ/[ולילה/וורעומ/סיקתש | ד אמ מ/סירישכמ :ג\\יסכ האג |

 ו
 ו

 | 8 | 2 לע 0 די-כתככ +

 6-77 ה - || | |
 1 7 ומ ₪ 4 יי ו 4 /

 ו - %צ" 1446 9 ** .4ויייי'' 44009י+ '* .,,וייייי'' ]0%

 ו -- ו ו וש החפשמ 0 1 ,סש [
 ו רו .,.99י'י* . :ּ

 .בוחר .++י'' = 4

 6 " 0 - 70 ו דוס כ ו [ - 7 מ :תיכ ו ₪0 ו ו כושי ג | = ּ
. ' 

 0 דקירפ לע ה/יונמ ה/תא םאה ; א / . | \ופ ו ..ו

% 

% 
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 .דח רקב קחשמ .ח"ש 300-ב

 םאתמ וא ,רוחש עבצב
 לט ,רורד .םיהדמ ריחמב

4 . 

 םינשי םיבשחמ רוכמ

 םיקחשמ רכומ + םישדחו

 ואה ןופצב םישדחו םינשי

 רמות .רתויב לוזה ריחמב
 04-9826935 .לט ,ןמנילק

 הגס

 וצמ בצמב ריג םייג הריכמל
 50-ב םיקחמש השולש םע
 לט ,ןולייא רינ !דבלב ח"ש
1 .-. 

 ודח ומכ ביירדהגמ הריכמל
 ; סאלהנו קינוס :תלטק +

 ש םיטלש 2 32א + םאתמ

 6 לש טלש + םירותפכ 3

 יי יהאיצמ ריחמב םירותפכ
 .03-5564887 .לט

 ןרוטאס ףילחהל ןינועמ
 םיטלש 2 םע ילאסרבינוא

 םיקחשמ 7-ו ןורכיז סיטרכ
 ןשייטסיילפל הרומתב

 .ילאסרבינוא וא יאפוריא

 .לט ,רורחש קיציא

00-. 

 ןשייטסיילפ
 יטולחל שדח רישכמ הריכמל

 850-ב קר ,ח"ש 999 יוושב

 קחשמ הריכמל ןכ ומכ .ח"ש
 לט ,ןמאנ יבור .םור .יד.יס

4. 

 םיקחשלמ

 וימאותו .יס.יפ
 ל סירוקמ םיקחשמ הריכמל
 קרב .ח"ש 80-ב םיקסיד
9 
 5 %. :םיקחשמה הריכמל
 ' יסאלקה ףסואה 0.
 01-9387631 ירוגליב ןרוא
 | 7 םיקחשמ ינש הריכמל
 90-ב אמא 96-ו 7 :םישדח
 - לב םהינשו דחא לכ ,ח"ש
 7-ל תרבוח ללוכ .ח"ש
 ,לבלשל רוטיפא ,הספוק



2 
| 

 .ח"ש

 . א אהא

 .03-5564943 .לט ,רגנו

 םיקחשמה תא תונקל

 ןר
 וע

 ז םות

 ןינועמ

 9( אז גו

24 
 א כא יא האג

 אסד ו

 [ 0 %ז צזא[ז* 2

 עו דזאוו

) (1( | 

 [.1דדו.ם ₪10 וג אסא

 הזיראב אדוק \

 ,ןייטשמרו ןדיע .דבלב תירוקמה

 .03-9669287 לש

 ןשייטסיילפ
 טוט 431 קחשמה הריכמל .

 חדקא + (ינקירמא) דאו1 0

 !דבלב ח"וש 390 לכה ךס .א0אגאוו

 .03-5052167 .לט ,לאטנזור ירימ

 :םיאבה םיקחשמה הרינמל +

 חס א(יז 1.5, דזמ 6ךדצ

 דש 1.051 < טא תא אא[

 דועו ת(.םא, 5058 ץגא6

 הגה םג הריכמל ףסונב .םירחא

 ,קינשופש ירג .לוז ריחמב תושוודו

 .052-949150 לט

 הגס
 אוסחד גז. אסאו8\ד + הריכמל י

 םהינש ./88א 51884א-ו ,םיפיט
 .דרפנב שוכרל םג ןתינ ח"ש 300-ב
 .04-8705310 .לט ,גרבנירג לאירא

 ודנטנינ
 בצמב 64-ודנטנינ תוטלק הריכמל -

 םג רכומ .האיצמ ריחמבו הלועמ
 ביירדהגמ תוטלק לש לודג רחבמ
 ןנור .ךומנ ריחמבו הלועמ בצמב
 03-5790407 .לט ,קחצ'

- 

 בוט

 ישימח לגלג רוב"
 יוושב

 ש 5

 יבג לע תובירצו םייוביג + -
 .03-7396059 .לט ,קר

 א -2 גוסמ סדיילברלוו ₪
 יכה "טואא קרמ" ם גד תולועמה

 אל שדוחה םג :הבושח תר
 תריכמב ודשחנש ,תועדומ ונמט

 'םיקחשמ לש םייקוח אל ל
 !ןגוה רחסמ לע

 תורשפא (ןיטולחל תושדח) תי
 ,(יצחו 43 הדימ)

 70-ב קר רכומ ,ח"ש 0
 .03-6749904 .לט ,יביל
 ווצ:₪ .הזה םלועהמ אל
 03-5330294 לט

 61280 .ביבא-לת 28110 דיית -ריעצה ןייטשקירכ :םיבתכמל ןעמה

 !םולש קילדמה יקירפל
 א א א 3-מ ץוח ץילממ תא תוכמ קחשמ הזיא לע

 ןולוח - לוכשא רוד
 ידמצעב טילחתו ארק .קירפ לש ןויליג לכב תועיפומה תוברה תוריקסב םינוש םיקחשמל םינויצ םינתונ םה רשאכ ,ונלש םיבתכה לש דיקפתה הז .םיקחשמ לע ץילמהל אנוש ינא .םתס !15א אא 3 ...לע ץילממ ינא תישיא ךל ,רוד

 בו םולש רבגה 0
 ?ותוא גישהל לכוא דציכ ותוא גישהל חילצמ אל ינאו 05 תחת לעפיש ךסמ סיטרכל כא1צם8א ךירצ ינא

 ?הלוע אוה המכו םויה תונקל יאדכ יכה לוק-טיטרכ הזיא ב

 הננער - רבגניא השמ

 ןאוביל םא .ךתושרבש ךסמה סיטרכ לש ןאוביה לצא גישהל הסנת כא1צפא-ה תא א
 רודמב ,הלצא קודבלו הרבחה לש טנרטניאה רתאל סנכהל הסנ כ31צתא-ה תא ןיא
 -הסנ ,תידיימ הדרוהל םש אצמנ אל 01/58-ה םא םג .תוחוקל תורישו הכימת לש
 יהזכ כקןו/ם8 םהל שיש ,יאנתב ותוא לבקתש ,חינהל ריבס .בתכמ םהילא חולשל
 .יתייעב תצק תויהל לוכי כ05-ל קמןצםא

 .םיקחשמו תונכות לע ץילמהל גהונ אל ינאש מוכ קוידב הרמוח לע ץילמהל אנוש ינא ב
 ,תוכיא םע תרכומ הרבח לש תוחפל טיב-32 לוק-סיטרכ ךמצעל גישתש ,בושח
 !ץראב בוט תורישו תונימא

 םולש ןייטשנקירפל
 .לתלביק ./1ץ רתאל ,(דירוהל אל) ץבוק תולעהל רשפא דציכ יל ריבסהל לכות םאה

 | ?םישוע המ .17-ה תיירפסל בותכל תושר יל ןיאש ,העדוה
 ית-חתפ - רש םעונ

  םיבר םיישנא :הטושפ הביסה .שארמ רתיה תלבק םיבייחמ 1? ירתאל םיצבק תאלעה
 רמוח תולעהל ידכ ,ןכל .הטילש תלוכי אלל לבז לש תונוטב 1:1:-ה יתרש תא םיניעטמ
 [ .רמוחה תא תולעהל השקב ובו ינורטקלאה ראודב בתכמ חולשל ךירצ 1:1: רתאל
 < .האלעהה תא עצבל דציכ קיודמ רבסה לבקת בתכמה תא חלשתש ירחאש ,חינהל

 0 וה אלש ןכתי .םיסומע דואמ םימעפל :17-ה יתרש :תפסונ הדבועל בל םיש
 ו רילצתש ןכתיו רתוי רחואמ ןמזב בוש הסנ .תרשה לע ץחל ללגב רמוחה תא תולעהל

 2 - ןואגה ןייטשקירפל

 יגשכ הזירק י יתלביק שממ זיס.יפה יבשחמל אצי אל 4 טאבמוק לטרומ המל

 ל חה צמהו י יחה .יס.יפלו אוא \/1/11א/ 116 אצי ססוגה טיבה"16 ביירדהגמלש

 7 ,תינשו ויס .יפל אצי אל קחשמהש ,ךל רמא ימ ,לכ תישאר

 זוק .וםהלש בושיחה .םיסרטניא ינימ לכו תונועגש ינימ

 2 5 עושה תואסר דעו ה ה תואסריג

 ג



 זרוה 0 7 |

 <>. לש םיבוטה םיקחשמה דחא תא רגשל תדמוע ודנטנינ

 .םוכחית רתוי הברה םע לבא 13110 81( 64 לש ןונגסב קחשמ והז .3גסומ8

 ןודרוג באוי :תאמ

 תא תננכתמ ודנטנינ

 קוולשה תליחת
 ?המל .אבה שדוחל
 לש הפוקתה וז יכ
 דלומה גח ברע

 הנשה-שארו ירצונה

 וז הנועב .יחרזאה

 לש ןועגיש שי
 לכמ תונתמ תיינק

 םידליל .םיגוסה

 םינוק רעונ-ינבו
 דואמ הברה
 םג ןבומכו םיקחשמ

 םיקחשמ

 .םיבשחוממ

 ונליבשב

 שי ,םילארשיה

 - הליבקמ הפוקת
 וז הפוקתב .הכונח

 הכונח-ימד םילבקמ
 לצנל רשפא םתוא

 ..םיקחשמ תשיכרל

3 

 | - - זוז | 2 הפ 2
1% 
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 4 0 . ללוכ קחשמה
 | 200-- תויומד הנומש
 א וש | | | יתודלי יפוא תולעב
 \ ₪ ,בודה ו'גנב :ידמל
 4'* ,יאנסה רקנוק
 ,רבכעה יספיפ
 .דועו בצה פאטפיט
 םיצורחה םיגהנה
 גוהנל םילוכי ולאה
 וא תפחר ,תינוכמב
 תורחתהלו סוטמ
 םילולסמ םירשעב
 הבל ,תונוגל ,גלש ,םינוינק ,םימ-ילפמ ,תורהנמ לש
 םע ,םיידמימ-תלת םילולסמה לכ .דועו תטהול

 .םייעוצקמ
 :ףיכה ליבשנ וליפא  קילדמ שרב , | 70 חתמה תא ריבגיש ,סוב ושגפת םילולסמהמ בלשל 0 םתוא שוש םיטקפא דע רבחל | ידע קלח לש ףוסב .רתויב ההובג המרב היצמינא | ,עטו | | לוק יצבוק ,(8006-כ םהש ,עטק לכ | קחשל ₪ רוק וודה יעטק .ת םירשפאמ םינושה קחשמה יבצמ = ל"ינש 20) םירצי | ,תונומת | |

 ירגתאהו
 ףיכה ליבשב תונולח תביבס חוכה תוידי ילעב ,(\ טז א1006)

 הרקמב .(גש40 810ק) םינטקה םיטרפה לע בושחל ילב גוהנלו בכרה-ילכל סנכהל םכל רשפאמ קחשמה
 קר םתא ,הזה
 ב לופיט לש

 רתוי םיקירפל תדעוימ איהו םיצורימ יקחשמ

 7 טםיהחקאה ת

 תורשפא שי ,ינש דצמ .חצנל םיכירצ |
 הברהב תלבוקמ םיפלחהו םיקלחה תשיג .תובוט תואצותל עיגהל םכל םירשפאמה םינוש םירזיבא םע ,עונמה ךרדו םילגלגהמ לחה בכר

 דואמ הברה וב אצמי ,ודנטנינ לש ןיאה רתאל סנכיש ימ .קחשמה לש כמה תא דדועל ולחה רבכ ודנטנינב .ולש רייוצמ-יתודליה יפואה תורמל ,יתימא דואמ היהי קחשמהש ְי ,םיבר םיצמאמ ושידקה ודנטנינ תיתואיצמה השוחתהו האנהה תרבגהל קזושמל ןתוא רבחל ולכוי (!(וווהטו6 %)

 תורי

 טנרט

 ה קחשמה ,דבלב םכתעידיל !ההובג = מ רתוי טושפ ריחמהש ,תרחא הנעט וצר עיבשמ בצקב תויונחל םיעיגמ אל םהו םיקחשמ ידמ טעמ הל שיש הדנטנינ דגנ יל שיש הדיחיה תרוקיבה

 - - :ודנטנינ לש תבותכה |[ (ח"ש 250-כ םהש
 ומ 1 60 סב



5. 
 ןמנזור קראמ :תאמ

 האוושהה

 םיקחשמה תכורעת ןיב תוושהל רייפ אל הז
 .םימי רפסמ ינפל יתייה הב) ויקוט ל"

 ,תורמל .הפוריא לש םיקחשמה תכודעל |
 תורבח הברה םע ,תומוד תוכורעתב רבוזמ*
 .לודג לדבה שי ןיידע ,םש םגו הפ םג וגיצהש
 אוה זיגרמה לדבהה ,תובורק טיח
 ,םיתיעלו םיקחשמה לש קווישה ךיראתנ
 ועיגי אל ללכב םיבר םיקחשמש + הדבועג
 !הפוריאל
 ןגפמ איה תיאפוריאה הכורעתה ..ינש ₪ | 0

 ,תוילגנא םיקחשמ תוינרצי א א |
 תוינרצי הברה שי הפוריאבש י ו בתסש .תורחאו תוידבש ,תוינמרג .תו'

 ולא תורבח לש םיקחשמ .תולועמ ס'
 ןאכ וגצוה ,ףסונב .ויקוטב וגצ 9 סו וה חרכהנ *

 תוקד יתש לע זרכוה י הכו להמג
 .הנאיד הכיסנה לש הרכ"

 ליגרה ןותרמה
 םכרובע יתנכה ,ןאכ םג ,הכורל

 תורבח לש טעמכ יפו .

 םיצורימ קחשמ .64-ונדטנ'נ *

 ןקיןק 0 לכ 7 שץ ל |

 ,וזזה הכורעתב .הפוריא לש הלודגה םיקחשמה תכורעת איה תא
 .הקירמאו ןפי ירחא םירגפמ אל םהש ,חתיכוהל םיאפוריאה םיִסְמ

 .תוינפיו תויאקירמא תורבח לש םיק

 ו .

 לש ןונגסב לצופמ ךסמ םע ידמל םישרמ
 .םינוש קשנ-ילכ םג שי גהנל .טראק-ויראמ
 .הפיו הריהב הקיפרגה
 תרבח לש רצויה תיבמ קחשמה - :סזפ3א6ח
 -ונדטנינל םגו ןשייטסיילפל םג אצי ,86
 .םישרמ דואמ תוירי קחשמ והז .4
 ןאכ גצוה אועו-ל ךשמהה קחשמ - חוצסח
 תסריגב םגו .יס.יפה תסריגב םג
 !ןשייטסיילפה
 .יתוכיא יקוה קחשמ - אח[ םז68א8ש/ְּע 8

 תישפוחה תוקבאהה יבבוחל - צששש; '8

 םע ידמימ-תלת אות קחשמ דוע עיגי

 רבכו רומג אל דוע קחשמה .תועונת הברה
 .בוט יד הארנ
 לגרודכה קחשמ - (בטּהזצסזסּבסא 0!טס 8
 .קווישל ןכומ טעמכ יאקירמאה
 קחשמ ...ל ןיינעמ םש .64-ודנטנינ - 506001
 ?אל ,לגרודכ
 ץורימ - ןשייטסיילפ - םוזצטוא6 3

 .סורקוטומ יעונפוא
 םע היזטנפו תוברק קחשמ - 5קוזו( /!35+6ז

 !תוכמ הברהו םייגולותימ םירוצי 4

 .ןשייטסיילפו ןרוטאס - ₪05+-/24-א106 3

 תוכזל דמוע יסאלקה םילזאפה קחשמ

 !יששילש ךשמהב

 טרס תובקיעב - ₪3זחּבה הח :ספוח

 קו13וו| 30: ₪6ע0ח6 6 3שחפ!6 :הנומתב

 כ 4 .%.

 : .ןורחאה ץיקהמ ןמטאב לש עונלוקה

 ₪ 6%וצופוסה
 .ךשמהה - םוומוו 30: ם6ץסח6 דחפ 8

 .ןכומ טעמכ לופטיפ יקחשמל

 = ,ןשייטסיילפל תוירי קחשמ - 6
 .סורב ןקחשה תוכזב תולודג תורתוכל הכזש
 ..קחשמה בובידל ולוק תא םרתש ,סיליו
 | םיטובור קחשמ דוע - 68 גז
 9 ורביד ןכודב תועומשה .יס.יפל ("םיקמ")
 .ןשייטסיילפ תסריג לע םג דואמ
 .ךירצ ללכב םאה !1997 רבמצד - 00866 2
 , הל .םיכחמ םלוכש קחשמ ?םילימ ףיסוהל
 2 ' 2 .רבכ

 - 7 ב 2 מ תונוכמ קחשמ - |68

 0% - | .תלחתל םקוהש
 < הנו של 1 היגטרטסא קחשמ - 461910זזה
 הררה 0 !טנרטניאה ךרד םינקחש
 20 םיקחשמ םג הגיצה הרבחה

 ל רש מז סוס < < 00
 < < הברה םע ,םיהדמ שממ םיצורימ קחשמ
 ל יץ נו יה /הימילע 'םיססובמה םינותנ

 | !ולש םילולסמהו
 שגנת ו מע ףשקא הברה



0+ ]0 176618 

 טסיילפ - אוחמ

 ..3 ןרוטאסל תאצל
 ךירצ היה הזה קחשמה .ןשו

 וטנילורזרלי לחה רווה קר הארנכ אצי אוה
 קחועץ

 ו=יושמ .ןשייטסיילפו ןרוטאס - 86 0

 אוה גהנה וב םילאו ריהמ תוקרי-ם
 .ןושילטסיילפל 7 7
 ל רותי /י .ם3ה טובור

 כה ןכודה קחשמ .ןשייוטסיילפ - קּהא 58

 בושח הבושת ת
 ותל רומא הארנכש ,תואקתפרה

 ו ,הרוביג של קחשמל 105 ₪31667-ל

 ךייש היה תא םיניבמ םתא וישכע .בוט תיארנש

 ?הנווכה
 .וז הרבחל

 וב ויה אל תואקתפרה קחשמ - םז63וה8 דס ₪631

 4 * הברה ראב דיל םישגפנ םירמכ העברא .רזומ
 תוחוכב זוחא םהמ דחא .ישונאה תומולחה | םיקחשמ

 ,םישדח אוה ,ראבה לא סנכנ ושימ שראכ .לפואה

 | ןיידע לבא | עסמה .תואיצמל תומולחה ןיב עסמל אצוי

 1סממט ₪66 לש ואידיו יעטקו תונומת םע | םיסנכנ םתא ןאכ לבא טויס תויהל לוכי הזה

 .הזה ןכודל סנכהל אל היה השק 2 ותוא תא ךילוהל םכילע רשאכ ,קחשמל
 1סמ 5003 תרבח לש הקחשמ - 83 ..עשי רסח םדא

 קחשמה תא ץיפת ₪608 .בוט שממ הארנ

 .יצרא-דה ידי-לע הארנכ ץראל עיגי אוהו
 ,בכרומ היגטרטסא קחשמ - כסחווחוסח

 .בוט הארנש ,68.6 ןונגסב
 ,ידמימ-תלת תוירי קחשמ - [טחהוא
 םירחא םיקחשמ הברה לסחי יתעדלש
 .םיצירעמ הברה ומצעל שובכיו
 .יס.יפ - ץ/סז!ח 1.6306 0

 .(1997 ףוסב אצתש הסריג) ןשייטסיילפו
 ןאכ וגצוהש םיקיתוו םיפסונ םיקחשמ ינש
 .וקתווהש [-סזסס ו זק ומקססמ ויה

 גה

 הרבחל ךייש היה הכורעתב בושח יכה ןכודה
 לבא ,םישדח םיקחשמ הברה וב ויה אל .וז
 דסומפ לש ואידיו יעטקו תונומת םע ,ןיידע

 /" ₪ "יז 6 . ור 4 =

 -|66ו(70ו01ש וריי 8 +( >/רוווו(* 5%
 חשמ דועב רבודמש ןיבהל א םשה יפל - אס ו
 | ַף - דחפמוס ו105קו : !םיקזנ דואמ הברהל ו ישגנתמ ,םיסרוד ,םירוי ,בוחר ו דגנ ףדרמב םיאצוי םתא הזה קחשמב
 08 - ךה6 0 ךסד 6 ץשסזוס 6 0 יס.יפה קחשמל הבסה ו וז .ןוימ רדחו םילוח-תיב לש לוהיני לס .ןשייטסייל / 9

 - ןשי 4 קחשמה !םירחאו 9 ו 8 . 7
 ייוטסיי 9 - ?|

| . 
| 

0 
8 

 4 - ו 0 ומכ םיקחשמ לש הנשיה תרוטמה בטימ םלועה תופילא
| 

- 

 יי (שטתצמהמ ה : יל ו ילארשי ללוכ ,רמגל עיגהל /

 םילוכי םת
 םילא םיצורימ ק

 :וטחוהפ 68 :הנומתב

 שק א 2

 הוחַפ

 הגיהנ יקחשמל הנתינ הבר בל-תמושת

 )1010 ,1684 [כוש6 4 םהבו ןשייטסיילפל

 יחשמ ויה םדיצל 4806/48 98-ו 1

 אר ןאוד1 '98 ,62/ דסטז "98 ומכ טרופס

 וה סטרא קינורטקלא לש ןכודב 8
 .צוטסוסגז 5118671 1.08% \/0ז6 םג

 / עו
| ₪ '/ 

0% 
 וובה יוז רי וגו

 (כו'6 ה ו
 ש תוינוכמ ץורימ .ןשייטסיילפ - םטפָפַע
 .תוינוכמ 157ו םילולסמ 16 םע םיישרמ
 ול קחשמה .ןשייטסיילפ - .ט6פ6פ 06
 הנולטס רטסבליס לש וטרס לע ססובמ
 קחשמ והז .סקימוקה תורבוח לע אלא
 טאנ לש חדקאה םע רדהנ דבועש הלועפ
 וויוכז תא השכר ןילמרג - אופה וח ₪
 ותוא בסת איהו "רוחשב םירבג" טרסה
 (תדרפנ הבתכ ואר) .הלועפ קחשמל
 ךייתשמה ,יקוה קחשמ - 608 106
 .ןילמרג לש "6108"-ה תרדיסל
 גו ...סינט םג שי ,יופצכ - 3 ךפחח5
 :לגרודכהו ףלוגה קחשמל ךשמה יקחשמ
2 2 ]60 ₪8 
 תא .ןשייטסיילפל תוירי קחשמ - 0
 םיקחשמה לש "ורוגה" חתפמ קחשמה
 ...חילגנאב

 הנטק ללח תניפס .ןשיייטסיילפ .0 זס|ןםז ו
 הברה !םירזייח לש קנע תניפס דגנ תאצוי
 םינוש תומלוע השישב םיבלש 30 תי"
 .םינוש םיבלש 70 םע ףסונ תי" קחשמ .ןשייטסיילפו .יס.יפ - א

 ד ו
 יב

 = -  יגצוה וב דחוימב םילאו שעור ות
 014 דצל כוא6 ןאטאסחמ 4 ומכ

 ה םיפסונ םייטיהל .סוזה +
 רדנטנינל גה 0 קטפמ ו

 םיקחשמ

 ₪0[ וטל
 ן 4



 ורזורוירהר \ 4

 2 ו | \ וורו ' -
 ו(10[| [יה\+ 41 \ווווווזוו 0

 ו \ 0 2 ,
 6 ן 4

 0 ב

 ו| היה זתיבה לו .
 גו היה ןתיבה לש ירוקמה האב

 ו קחשמ+
ּ 

 יורזריילחל תוללוצ החול ב

 / \.,/ / 4 | 2 - |; \ ו ששוב אוהומ 0

1.00 

 תוירי קחשמ .ןשייטסיילפ - ₪68 '
 תובוב לע ,רכוזש ימל .ססובמה -'

 םיעוצעצה תרבח לש סיקירטובורה ןוני
 | .ורבסה ל

 לש ןשייטסיילפל תובסה םג הגיצק ורַבְסְה

 .קסירו לופונומ ומכ םיעודי ןחלווט יקחטמ

> 

 יי בורי ווג

 קחשמ .ןשייטסיילפ - סוזה
 40 ,םילולסמ ללוכ קחשמה .תוריס יצווינ
 תורשפא ,םינוש עונמ יחפנ םע תווי
 םייפרג םיטקפאו םינקחש העברא רוביחל
 'םימ לש םימישיי
 יצורימ קחשמ .ןשייטסיילפ - 6זוחוס או
 ינלטק סוריו ,דיתעב ,ססקטב !םילא תתוינוכמ
 !קלדה תא ףרוטו סייאל
 תרבח לש קחשמה .ןשייטסיילפ - ו

 ךשמו הליעפ הסריגב הנושארל גצוה -
 .בל-תמושת הגי

0 
 יא. ן-ובוחפוו\
 .ןשייטסיילפו .יס.יפ - 8 = ל
 טיהלה לע ססובמה ידמימ- תלת 7" ,
 יעונלוקי

 םיבלש 15 .סיליו סורב לש ןורחאה
 .הקספה אלל ןשק*

4 8 
 לש הגוצת"

 הלודג דואל

 דואמ פל
 וזל המ"
 התיהש
 .יקוטג
 כחשמה

 אגפהתס ,(2.4.8.7. ויה וגצוהש פ'?

2 

 6!63831עּההְוּה :הנומתב

 | / ך ש , רך 8 |
 וג] ,'98' צפה ות 6 206 סע 1

 גז 50110 ,(זסטתנסה יוס |
 הס 116 לטו 65

|[ 

6 |[ 
 ₪70%6ח [16|ואר א[:0 חוש( !\טת ( 56 1 שש |

 וב רוי

 ןונגסב םילזאפ קחשמ .647ודנטנינ - \/6%זוא
 תא אלמל רואדל םכילע וב סירטט לש
 דחוימב בושח קחשמ !םכלש םימה תודותע
 ךוסחל דציכ דומלל םיכירצש ,םילארשיל
 ...הפיט לכב
 קחשמ והז .64-ודנטנינ - 50806 898

 סקרקמ קלח םיווהמ םתא וב ירוקמ הבישח
 העפוההש ,גואדל םכילע .ללחב דדונה
 ...חילצת

 אוס+סז 35 בוי

 םיצורימ קחשמ .ןשייטסיילפ - וסזסז ₪35

 תא ולש הקיפרגב םכל ריכזיש ,דואמ דמחנ

 אל םה םיצורימה ,םעפה .או!וטזס 1368

 לש םלועב ,עורפה ברעמב אלא חבטמב

 העברא 8 .המודכו תוחורו םידש

 .קילדמו ריהמ קחשמל םינקחי
 קחש

| 

 דוע טלחהב .ןשייטסיילפ - דס(| םסזוצוח'

 .11026 83601 םאות

 םיטרסה רוביג .ןשייטסיילפ - !.טסאצ ,שט 66

 ,עורפה ברעמה שיא ,תפרצמ םירייוצמה

 הסריגב אצי קחשמהש ,תועומש שי .עיגמ

 ..דבלב תיאפוריא

 תליחת - יס.יפו ןשייטסיילפ - 63

 ,קחשמ רובע שדח םש השעמל והז .8
 קחשמה הליחתב .ןמזמ יד חותיפב אצמנש
 תא השכר 0066גת תרבח .116אקןסז6 ארקנ
 ןיב הבלישו קיתוה קחשמה לש םשה תויוכז
 .םינקחש העבראל תוירי קחשמ והז .םיינשה
 קחשמ והז .005ג8 לש קחשמ"ה והז - [-/גז
 םייפוס חותיפ יבלשב אצמנה יללח תוירי
 הלועפ בחרמו תידמימ-תלת הקיפרגב הוולמו
 .תולעמ 360 לש
 1997 רבמצד - ןשייטסיילפ - -חּווע
 הסריגב אצי רבכ הזה םיצורימה קחשמ
 םג עיגמ אוה וישכע קרו תיאקירמאה
 | .הפוריאל

 לע תוחוודמ 0688 תיבמ תועומש דועו
 ןוהז .םייתניב םש רסח ,ףסונ ירשפא קחשמ
 והשיתמ אציש ,ידמימ-תלת תוכמ קחשמ
 !תועומש .1998 תנשב

 קזס]661 !ח+67361ו/6 2
 קחשמ .ןשייטסיילפ - כס0860 ₪8
 .תופחרב םיגהונ םתא וב ינדיתע םיצורימ
 םיבירי דגנ וא בשחמה דגנ קחשל ןתינ
 ,קשנ-ילכב םישומח םיגהנה .םיישונא
 .ןשקאהו חתמה תרבגהל
 קחשמ .ןשייטסיילפ - 5וָאִח 01 דח6 5טח
 .2012 תנשב שחרתמה ,ללחב תואקתפרה
 ינהכ לש הקיתע האובנ תמשגתמ וז הנשב
 ,םירזייח שרגל םכילע ,םתסה ןמ .היאמה
 ...ונתוא לסחל םיאבש
 קחשמ .ןשייטסיילפ - 3זא 0+ דוח
 תא םכל ריכזי הארנכש ,תואקתפרה
 רותפל םכילע .לופטיפו סנו'ג הנאידניא
 םירתא 60 לע תערתשמה המולעת
 ךומתל רומא הזה קחשמה .םינוש םיירוטסיה
 !ןשייטסיילפה לש רבכעב

+5 
 קחשמ ןשייטסיילפו .יס.יפ - ₪3568
 קחשמה היה הז .ידמימ-תלת תומרופטלפ
 תכורעתמ יל רוכז אלש ,הרבחה לש דיחיה
3 
 [סחמט|8 (כה6 :ויה םינשיו םיפסונ םיקחשמ

 .(:סןסתצ \/ גז87ו ,(01- 01:66 7

0 | 03765 4306 
 המדמ .ןשייטסיילפ - 06806 ₪3! 68
 ו .םינקחש הנומשל םילא טרופס
 < רוטלומיס .64-ודנטנינו .יס.יפ - !ח6סחווחפ

 0000000 בוט שממ שממ הארנש םיקוסמ
 ו

 צ | 501

 רַשמ והז .ןשייטסיילפ - =ז688ָע עס

 ירייוצמ םיטרס לש ןונגסב ,רייוצמ

 םכתא חקי ומצע קחשמה

 ושמח .יס.יפ - 08000000



 ללוכ קחשמה .64-ונדטנינ - //6/ 5 אס

 העברא לש קחשמל תורשפאו םימחול 15

 רתוי שי םחול לכל !תחא הריזב םיקירפ

 .תועונת םיישולשמ

 קחשמ .ןשייטסיילפ - /// /5 דח6 //סז|6

 הלעמל !םימחול םישיש ,ידמימ-תלת חוכמ

 'ץוציפ ...תועונת תואמ-שמחמ

 סינט קחשמ .ןשייטסיילפ - ד6חהו5 68

 א:ח]8 :הנומתב ןושאר טרופס המדמ והז .יופצ אל דואמ

 דצמ .תננכתמ טו 50%-ש המלש הרדיסב פוס (-וומוופ :הנומתב

 ינש דצמ ,שממ לש טרופס קחשמ והז דחא | | ו

 טעמכ וגצוה אל וז הרבח לש ןכודב ררוע רבתסמש ,הרבחה לש יתיירורעשק

 איה התוא םיקחשמ ...אלא הלש םיקחשמ :תירבה-תוצראבו הפוריאב םג בר םע|

 לש ןכודב .ןפימו תירבה-תוצראמ האבי

 0 ,הלש דיתעה לע םינויד רתוי ויה הרבחה
 ינויד רשאמ ,הנוקה םלשי המכו התוא הנקי
 יד היה הז יתעדל ...םמצע םיקחשמה לע

 !בוצע
 ע ססובמה קחשמ .יס יפ - 1306 הטחחהשז

 .יסאלק ינוידב-עדמ טרס
 ,םילא תוכמ קחשמ .ןשייטסיילפ - +
 תועונת ,םיכלהמ ,םימחול הברה םע
 .תוכמ קחשמב ךירצש המ לכו תודחוימ
 - שס חוה הח0 8 6סחףטפז ₪60 1

 תואקתפרה קחשמ .ןשייטסיילפ - דחפ 6

 דגנ ץורימב אצמנה יאנותיע אוה רוביגה וב

 .עשרה תוחוכ דגנכ ןועשה

 קחשמ .ןשייטסיילפ - 06ש5'!1 066601ו0ח

 .ידמימ-תלת םידיקפת

 .ןשייטסיילפ - 5ָעְעזּגה - דחפ \/ּבזט טח(סז

 .םילזאפו הבשחמ קחשמ

 8 הקטחהסז בי כג 0
 | לוהינ תויורשפא ללוכה לגרודכ קחשמ

 .הצובקה ןומיאו
 !םישרמ .ןשייטסיילפ ...ומוס םחול ומכ תודחוימ תויומד ןאכ שי | קחשמ .ןשייטסיילפ - שטחו8 51760( 50 ז

 היהי הז .ןשייטסיילפ - ₪95/06ח+ םשוו 2 ידי-לע חתופש קחשמ והז - 66 8 !הגנאטסה ומכ בוחר לגרודכ
 .םיהדמ הארנ .הבוח קחשמ ךשמ קחשמב ןבומכ רבודמ .וקנא תרבח קחשמ .ןשייטסיילפ - =סזחוט|3 43115 2
 ול שי םייתניב .החילצמ דואמ הרדיסל הברה םע ריהמ דואמ ידמימ-תלת םיצורימ
 לע תועומשו הוקת םע .יס.יפ תסריג .םיבוט קחשמ יבצמ

 64-ודנטנינל תופסונ תואסריג

 .ןשייטסיילפלו
 ינוס | ףרוטמ תומרופטלפ קחשמ - דסחוס זס
 הגצוה רבכ .יס.יפה תסריג .דחאכ ףירטמו
 תפסונ הסריג היופצ בורקבו הכורעתב
 .64-ודנטנינל

 תובקיעב - 518ז ץז6א: =וז9ז 01

 קחשמה עיגמ ,קמקמחה גרובה עזגב קבאמה
 ,עדוי וניאש ימל ,ןבומכ .עונלוקה יבשחמל
 ןורחאה עונלוקה טרס לש הבסה יהוז
 וש קחשמ והז ."םיבכוכ ןיב עסמ" תרדיסב
 .תואקתפרה

| . 

 םגו םינשי םיקחשמ ןומה ללכש ,קנע ןכוד

 הברה ,רעצה הברמל .םישדח םיקחשמ
 רצוע םיקחשמ אל םגו ןאכ ויה אל תועתפה
 !המישנ

 .הרבחה לש רתויב לודגה טיהלה - //סזחופ 2
 םיעלותב טשוקמ היה ןכודה לכ טעמכ
 'תונטקה

 .תוריס יצורימ קחשמ - ₪36

 וב תומרופטלפ קחשמ - ₪500 606
 .שא-יאבכ םתא
 ןבומכ והז .ךשמה קחשמ - םזסאשח 5/0 2

 :םידהוא הברה םע תואקתפרה קחשמ

 אציש ,לובניפ קחשמ - ₪₪0/6(ו00 קוחפ8וו
 .תיחכונה הנשה ףוס תארקל

 קחשמ .ןשייטסיילפ - ש/זססאוה סו
 תא סורהלו ץוחמל ךירצ וב םיצורימ
 4 קס|6 קספוווסה רו ולג> | 'םיבירי תוינוכמ

 יצורימ קחשמ ]1 6 | . קס5ו(וסח 4 |
 םיצ .64-ודנטנינל םיששרמ קחשמ .ןשייטסיילפ - םזּגטס הוז 08

 יס.יפל הזה קחשמה - פטפ ו ה .םיסוטמ ןיב שחרתמה םיצורימ

 יויפויב ביהרמ | טושפ תוללוצ קחשמ .ק ּת ו ירפ לש םדוקה נייוצמ היצמינא תויפונ ויליגב הנושארל םסרופ ןשיטסי"לפ7ו = ,רָבִח 6 ןיב תוכמ קחשמ .ןשייטסיילפ כ

 6;64צ1| :הנומתב



 6%-0% לר ירר ר-זרויצרוכ לט . -:
 .44 2% זכרמה [*% / ן || | 1 1 4 ||ב ןָו % ₪ 3 , רנ 7

 םלוע-תמחלמ (= 4%" שיר
 תארקל תוננוכ םירצְו הנו

 !םידליל ףלוג קחשמ - < .תיחוו ּי

 קחשמ אלא ,טסווק אל והז - <!3
 ."האלפומה הנוכמה" לש ןונגסב סל

 לגלגל ,םייוסמ רדסב םיצפח רדסל ,
 ..לפונו לעופ לכה דציכ 'תוארלו הא

 ודנטנמ

 ו.ץועּבז //ּהזפ :הנומתב

 .ונדטנינ תא ולטק םיאפוריאה םיאנותיעה
 ילב ,שדח קחשמ ףא ילב ,תיסחי ןטק ןנוז
 !םישרמ בוציע ילב וליפאו העתפה סוש
 הילגנא ומכ תונידמ !לודגה סופסיפה
 לש קהבומ זחאמל רבעב ובשחנ הינמונו
 ,םיקירפ ינוילימ ויה ולא תונידמב .ודנטנו
 וירחאלו טיב-8 ודנטנינה תא תואנקב ונקל
 שי ולא תונידמב .ודנטנינ-רפוסה תא
 לש םיקחשמל קרו ךא םידעוימה ,םיעזמ
 תא החנז ודנטנינ ,הבזכאה הברמל .ודנשי

 וגצוה ,רזומו קוחרמ ןכודב .יאפוריאה קוש
 !הבזכא טושפ !םיקחשמ השיש יש
 הסריגב אצי ףוס ףוס - 5 0
 .תיאפודיאל

 שדח קחשמ הזש םתבשח - 9% -
 םשב רבודמ !תועט ?וילע םתעמש ּי 0

 .5!גוז:סא 64 לש תיאפוריאה הסרימל -

 יכ ,הפוריאב 5וגזזיסא םע היעב שי וז"

 ה א

 וס? "
 תא אורקל חוכ ןיאש ימל
 ,םיקחשמו

 תורבח לש הכוראה הליגמה לכ
 לש םיבוטה םירבדה םע הבתכה לש ריצקת הנה

 .םיבזכאמה םגו םירזומה םירבדה ,הכורעתה
 :םיבוט םירהדה םע ליחתנו
 :םהבו םיבר םימישרמ םיקחשמ וגצוה הכורעתב
 .ףרוחה יקחשמ תדאיפמילוא - אָפּהחס 4
 יללכב םירבסה ךירצ ימ - דסחופ 33106 |ו
 .קילדמ שא יאבכ יקחשמ - 0 666

 .ריהמ תוריס יצורימ קחשמ - 36
 !םיהדמ םיקוסמ קחשמ - "וע םַע \אוז6

 תולודגה תובזכאה תשולש
 .ססובמ דואמ הפוריאב ינוס לש בצמה ,םנמא .בזכאמ היה ינוס לש ןכודה - ינוס
 תואצמנ ודנטנינו הגס רשאכ ,ןיררוע אלל יאפוריאה קושב םויכ תטלוש הרבחה
 ןכודב תוארל המ היה אל הכורעתה ירקבמל ,ןכ-יפ-לע ףא .תיתועמשמ דואמ תותיחנב
 ליכה ,(םלשה םלואה ,החילס) קנעה ןכוד .שממ לש שדח קחשמ ףא היה אל .ינוס לש
 םיקחשמה בור !םישודיח ילב ,קרב ילב ...לבא .םיצצונ םיקחשמו םירישכמ לש תונוט
 ,ינוסל ןויזיב אלו השוב אל תוחפל !53-ב םישדוח המכ ינפל וגצוה רבכ ןאכ ויהש

 .רידא המצוע ןגפמ !ךפהל

 הגוצתה תא ראתל תורחא םילימ ןיא .ןפימ קנעה תרבחל השוב - ודנטנינ לש ןכודה

 !וזה הבולעה
 ףידע רבכ !לשפל השייבתה אלש ,הרבח דוע ?ללכב ותוא האר ימ - הגס לש ןכודה

 ןולמב ראפ תטיווסב היה ןכודה !הזבמ וזכ הרוצב ןאכל אובל אלו ןפיב ראשהל היה

 םכל בייח ינא יכ ,ינא ?םשל דע תכלל חרט ימ לבא .הכורעתה חטשל ךומסה ןוטליה

 .האלמו הפיקמ הבתכ

 'ןשי הגימא קחשמל רומש הזה םשה

 | הגס

 יהכורעתה חטשב היה אל ללכב הלש ןכודה

 ןולמה-תיבב הירצומ תא גיצהל הרחב הגס

 וב םוקמל ךומס היהש ,ןוטליה יתרקויה

 םיקחשמ הגיצה הגס .הכורעתה הכרענ

 = 00886 ,[כ%6 זאוגא6חה ומכ הלש םינשי

 | דצל 1.1 זחא ו ( 6 ,146%106ח1 ]

 קט 50מו6 ₪ םהבו םישדח םיקחשמ

 8 דוחא 647 דחוימב וטלב .7

 ל .1וזחוהק 1% 67 (-'ןו גו כוס וכ

 = ץתעדל .ידמל תינוניב הגוצת התיה וז ללוכה

 - | !הכורעתה חטשב החכנ אלש ,התעט הגס

 הכורעתהמ תוש דח
 9 ונעמש קרש תופלדה המכ םגו
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 לש ותטימ דיל ודמע רדלאמו ילאקס
 םש היה יליבב לפיטש תרשה .סליימ יליב

 .אוה םג
 חילשמה תאיבל תוכחל םילוכי ונחנא*

 הז" .תרשה רמא *",הטימהמ אצי יליבש דע

 ".הרקי אל

 ,והזח קר .היווגכ םמוד ,םש בכש יליב
 וינפ .סשונ אוהש דיעה ,תולק דרויו הלועה

 תומוטא ויה ויניע .תוומ תכיסמכ וארנ

 .תיכוכזכ

 רמא *,הככ בכוש אוה סינש שולש"

 הככ בכש אוה הז ינפל הנשו" .תרשה

 ".תיבב

 ףא אוה" .ילאסס הרמא "?תוטב התא"

 לז אל םעפ

 .תרשה הל חיטבה +ןיע וילע חקופ ינא"

 תא השעאש ידכ יל םלשמ אוה ,ולש אבא"

 ינמיס ויהי םאש יתוא עיבשה אוה .הז

 ונימאת .ןושאר ול דיגאש ,םהשלכ םייח

 "הז תא עדוי ינא צמצממ יליבש עגרב ,יל
 עספ וישכע .החישל בישקה רדלאמ

 ריס תא תפלחה התא" .ברעתהו םינפל
 ?הלילב לומתא ,ולש הלילה

 ",הז תא השעיש רחא והשימ ןאכ ןיא"
 .תרשה רמא

 לאש "?ןפוד אצוי והשמב תנחבה"
 .רדלאמ

 המל* .ןוהמתב תרשה רמא "?ןפוד אצוי" |
 ןפוד יאצוי םירבד היא ?ןווכתמ התא

 ומכ ?יליב סע ןאכ תורקל סילוכי
 * רבכ זז אל אוה ,ךל יתרמאש

 ?לעשת העשב ,ברעב לומתא תישע המ"
 .רדלאמ ותוא עטק

 ןכ" .תרשה הנע ",היזיולט יתיאר חטב"
 * היזיולט יתיאר ,חוטב

 .תודחב רדלאמ לאש "?תיאר המ"
 שיאה "..חיה הז ...היה הא .חטב"

 ,רזומ" ,עתפל לבלובמ היה אוה .קתתשה
 < המ קוידב רוכזל חילצמ אל ינא

 .יליב לש ותטימ לעמ הנכר ילאקס .עתפל קתתשה אוה
 ב הניחבה איה

 ןינידסש
 לע רוחש סתכ .והשמ

 איח ,.יליב לש סייקנה םינבלה
 .הכימשה תא ריסהל הלחה איה .הטימה ילגרל הברק

 , "וכ קרפ

 המ תא האצמ ילאקס תחאל 8 0/0

 ה .סועכ היה תרשה סרו תא בחא שו כהה ב
 היה יליב .יליב םע קסעתהל וליחתהש הלאה
 הסנכהה .ולש הדובעהמ רתוי .ולש הדובעה

 .ולש תפסונה

 ךא .ילאקס תא שרגל ויפ תא חתפ תרשה
 רדלאמ ורבעל רגיש ,והשמ רמול קיפסהש ינפל
 לומתא לדרא יגפב לפיט ימ" .תפסונ הלאש

 ??הלילב

 אל וז" .תננוגתמ המינב תרשה הנע *,ינא אל"

 .הזה תוקריה ןגב ילש קלחה אל .ילש הקלחמה

 תמאב איה .ךל רמוא ינא ,וסה הרענה לע לבח
 ול הרזע איהש בשוח ינא .ונלש יליב תא הבהא
 וליפא םימעפל .םהה סיאפורה לכמ רתוי
 "םש איהש עדוי יליבש יתבשח

 .רדלאמ לאש ??ןאכמ תאצל הלכי איה ךיא"
 *?הלש םילגלגה אסכ ילב"

 יתרמאש ומכ" .תרשה שקעתה ",עדוי אל ינא"
 *ילש הדובעה אל וז ,ךל

 ילכ הפלש איה .ילאקסב בוש ןיחבה זא
 דרגל ידכ וב השמתשה איה .הקנראמ יתכתמ
 המש איה .יליב לש וינרופיצל תחתמ רפעה תא
 המייס איה .ןטק תיכוכז ןוקובקבב רפעה תא
 .קיספהל הל דיגהל לוכי 0 -

 ו

 ו" -- .תרשה לאש
 מוקמב הנע רדלאמ
 .רמא ?ונל תשדקהש

 .הפ-רועפ ל ילאקסו רדלאמ ונפ רשאכ
 יה יליבשכ וישכע ראשנ אוה

 ול עירפה אל .הדובעב היהש ליב לא רביד אוה .ךכל ליגר היה ל הז לבא המדל ל | וכי אוה וילא
 זח |

 זצ
20 
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 ב וזה דמחכה סוכוכה ןל טש אבאה תרחא .ירענ אז ,וחשמ וא ,עיזמ רטב ת דוא עדוי ינא פא יתוא 0 ו צש ומכ םיינרופיצה תא | א .בוש םתוא | הוא רדסל ךירצ 0 0 מה תוניפה תא הנגליב ., ,היתשע וזה הרענה : המ הארת"

 ןמזה לע הדות .ה

 רתונ תרשה ,תאצ

 ךיחיה םדאה ה

 םסוי לכב י
 הכ התיה החישהש

 ןיטרמ סל :תאמ - " סופוא" תאצוה תובידאב - היִזיולט

 תויהל לודג גונעת אל הז .רשויב הז תא חיוורמ
 אל התא ,תרמוא תאז .ןמזה לכ ךתא עוסקת

 הזש בשוח ינא ,הזמ ץוח .תומולחהמ רבח קוידב
 התאש עבשיהל לוכי יתייה .חומה לע יל עיפשמ
 ךל התקינ איהשכ וזה הרוחבב תלכתסה שממ

 שפוח תצק חקא ינאש יאדכ .םיינרופיצה תא
 "יב לפטל ליחתי והשימ בורקב ,תרחא

 ינא ןאל שחנ" :רדלאמל ילאקס הרמא ,ץוחב

 ?וישכע תכלל הצור
 - ןולממל הרזח גוהנל תוקד םירשע קר חקיי"

 .רדלאמ רמא "ונממ ראשנש המל וא

 המ ךל דיגהל הכירצ אל ינאש החינמ ינא זא"

 .ילאקס התנע *,םישפחמ ונחנא

 רמא *,הז תא אוצמל לכונש קר הווקנ"

 .רדלאמ

 ידירש ןיב ורבעשכ הפה תא המקיע ילאקס
 . ה;חצ הירחא הריתוה שאה .ןולמב ףורשה הרדח
 .חירה תא החכש עגר רובעכ ךא .תיארונ

 תיקש המירמ ,רדלאמל הרמא ",לזמ ונל שי"
 לכשב יתישעש יתעדי" .הצחמל תכתומ
 "רעיה תחרקב עקרקהמ המיגד יתחקלשכ

 "ךלש תימדקאה הרשכהה תבוטל הדוקנ
 .רדלאמ סיכסה

 . *ה ילאקס הרמא ",לצינש והשמ דוע הנה"
 =  ךא ,הקדסנ הנחבמה .תיכוכז תנחבמ המירה
 ןותמ האיצוהש לתשה - ריעצה יתכתמה לתשה
 ןיידע היה - םיתמה ןוראב רוציח לש ופ*
 .םינפב

 אל לבא - בוט היה ינומלאה תיצמה ונידיד*
 0 * הדובע ונל שי .הדבעמל ךלנ יאוב" .רדלאמ סיבוט ונחנא המכ דע תוארל ןמזה -- , .ילאקס הרמא ",ב .
 ו -םידלי קחשמ היהי הז" .ילאקס החיטבה ";היעב 1%
 . זמ תומיגדה תש ףיהש רחאל .רע'ח | , דא תמיגד החינה הדיל .תיכוכז תיחול . - לש וינרופיצל תחתמ האיצוהש -- . , [ איה .הלק התיה הדובעה .הקדב 0 :
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 | בור . םלועב תובושחה תחאל תבשחנ ויקוט
 ולכותט יפכ .היזיולטה-יקחשמ להקל םינופ
 וזור קראמ :תאמ יינוס ...איה ןאכ םג

 לש םיקחשמה תכוועו
 הב םיגצומה םיקחשמו

 הליבומה הרבחה ,שחט 1

 חוכה תלפכה
 ןפיב םיקחשמה תוינרצי לכ ,םייתנש ינפל דע
 וגצוה םהב םינטק םיעוראב ףתתשהל וגה
 תנשב .םישדחה םיקחשמהו יפקיהה דויצה
 יתיבה רודיבה" לש גגה ןוגריא תגהנהב -
 (יסתוקטזסז ח161181תתוטמ1) "בשחוממה
 ךורעל טלחוה (50[(וא 3ז6 4350008008 |
 בשחמ יקחשמ לש תיעוצקמ הכוועת

 הבושח התיה וז הכורעת .היזיולט יקחטמו |
 תורבח םג לבא ,תונטק תורבחל רקימ |!

 .ןתוסח תא הילע ושרפ תולודג | 4
 הלדוגו החטיש תא הליפכה הכורעתה ,הנש
 תונוש תורבח האמכ .יתועמשמ דואמ 6
 לכב םיקחשמ תואמ-שמחמ הלעמל וגיצ
 .ירשפא ןונ*

 ,ץראב היעבה .תינפיב תויבותכו רובידב
 לש אובי ןיא ,ןשייטסיילפ ינוסה דבלמש
 ודנטנינו הגס לש היזיולטה יקחשמ לש שממ

 םיניינעמ םירפסמ דוע
 | הכוז ,תוכורעתל סנכהל םשרנש ,יאנותיע לכ
 | םע דמחנ רסלק והז ."תונותיע קית" לבקל
 תוגיצמה תורבחה ידי-לע רסמנה בר עדימ
 יתפשחנ ןאכ .הכורעתה תלהנה ידי-לע םגו
 .ידמל תוניינעמ תודבוע המכל
 המיישרמ הגוצתל הכז ינוס לש ןשייטסיילפה
 ירעצל !םינוש םיקחשמ םייתאממ הלעמל לש
 | ,םישדח םיקחשמ ידמ רתוי יל םירוכז אל
 םיגצומהמ זוחא 40-מ הלעמל הז לבא

 יי ו

 / ו טלה ב תא

 חשמל !הכורעתב
 והמ | רחבמ םע ,תיסחי עיתפה הגס לש ןרוטאסה הכורעתל ,תויעוצקמ תוכורעתל 2
 עברמ רתוי תצק םהש ,םיקחשמ האמכ לש להקל םג הסינכ שי ויקוט לש 6

 !םיגצומהמ | קר סנכהל ולכי 3 תכורעתל ,רוכזכ .ישפו
 % ףאל הסינכ התיה אל .םיניינקו הליפכה איה םנמא .בזכאל החילצה ודנטנינ 0

 לט םיקחשמה תכורעתל .18 ליגל תחת" " .ן ןיידע רחבמה לבא ,הרבעש הנשהמ חוכ תא

 !םיקחשמ םיעבראכ קר - םמצמוצמ | םויה ,םנמא .סנכהל לוכי דחא לכ =

 םיקחשמ םיעבראכ דוע ?ונל רתונ המ ישנאל רומש היה הכורעתה לש וצקמ
 םיעבראכ דועו .יס.יפה יקחשמל וגצוהש = םירתונה םימיה ינש לבא ,(ינומכי ל "ב.

 ה ו'וי

2 . 

 % םלועב םירישכמה רתי לכל וגצוש םיקחשמ יפלא תורשע ...ו בחרה להקל 5 .. םינע'

 יוב"םייג ,ואיג-ואינה ,ודנטנינ-רפוסה ללוכ םיסרגנוקה םלוא תא ואלימ '- ו

 .המודכו . .אוגאטהוה 66 1 ,ויקו ט
 72 | ןונגסה לע והשמ ונל םירפסמ םג םירפסמהו ןומה םיגצומ וז הכורעתב :הבי

 |  תוינרציש המ ,קויד רתיל .םכילע בוהאה | תוטישל הבסהל וכזי אל םלוללל 5 -
 | תישימח :םיבהוא םתאש תובשוח םיקחשמה יהוז .תויאפוריאהו תויאקירמא" = עת |

 ו | תישיש !םינוש םירוטלומיס ויה םיקחשמהמ = ונמלועב ,ינש דצמ .םיינפ' ₪'5"7. ב גו |
 ז+0וחא | םיקחשמהמ תירישע דוע ,הלועפ יקחשמ ויה = .רופא אובי לש רידא קוש "7 '7 וכ |

 זוחא 7 .םידיקפתה יקחשמ ןונגסל תכייש תויונח ידי לע םיקחשמ םונאוכ"
 7 ,תוירי יקחשמ םה םיגצומה םיקחשמהמ םיקחשמ אביל םיחרוטה ,פ ינטק ןפואכ

 יקחשמ זוחא 5 ,טרופס יקחשמ זוחא רבודמ רשאכ השק הז .'0 ' = רחשמנ |
 המ .הבשחמ יקחשמ זוחא 5-ו ,םיצורימ | אל הז .הפשל תועמשמ ש"' טיב םי|

 .חמודכו טרופס ,תוירי , 1 ץדאנ סו[ יקח |
 םיוולמה םיבר םיקחשמ * ןאצ 9
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 !חרופ רודכ לש רוטלומיס .ןפיב רבכ

0% 
 1997 רבמצד - 64-ודנטנינ - 868

 .ללחב םיצורימ קחשמ
 .1997 רבמצד - ןשייטסיילפ - וגז 0(5ול

 לע ססובמה ידמימ-תלת םידיקפת קחשמ

 .ןפיב תיראלפופ וידר תינכות
 .1997 רבוטקוא - ןשייטסיילפ - א!ססח

 ףולשל םיכירצ םתא הזה םידיקפתה קחשמב
 ..היזיולט קחשמ ךותל באשנש ,דלי

 רבמצד - ןשייטסיילפ - ₪6 56000 3

 ביכרהל םכילע טב ,ןיינעמ קחשמ 7

 ,םיעקר לש בוליש ידי-לע םידיקפת קחשמ

 .דועו םימסק ,תופמ ,םילילצ

 םצפב
 רבמצד - ןרוטאסו ןשייטסיילפ - אז
 וב ירטאיכיספ תואקתפרה קחשמ והז .7
 הלוחב לפטמה רטאיכיספ אוה רוביגה
 בוט הארנ קחשמה .תוישיא לוציפמ תלבוסה
 ..םסמעשמ לבא ,תיפרג הניחבמ

 ה5אווא
 1997 רבמצד - ןרוטאס - !טקוה 1ח9 0
 לע ססובמה ידמימ-תלת הבשחמ קחשמ
 אוה ורוביגש ,םסרופמ ינפי היצמינא טרס
 םירבעמב בבותסהל םכילע קחשמב .ןיפול
 תודיח רותפלו תידמימ-תלת הדימריפ לש
 .תונוש
 - 64רדנטנינ - צוזטה| שזס \(זפפ1וחַפ 4
 64 ודנטנינה תסריג יהוז .1997 רבמצד
 .ןשייטסיילפל רבכ אציש תוקבאהה קחשמל

05 
 ןרוטאס - ם6צוו 5ווחווהסהסז 50| 8
 ףסונ םידיקפת קחשמ 1997 רבמבונ -
 ,[כ6צו| פווומוחטז תרדיסב
 לש בוליש .ןרוטאס - שווחספפפ סה
 .תוכמו הלועפ ,םידיקפת קחשמ

 קחשמ .1997 רבוטקוא - ןרוטאס - סח

 .- 160869 תרדיסב ףסונ םידיקפת

 תעדל וחמשי יאדו םיקיתו םיקירפ

 .הזה קחשמה

 קחשמ והז .64-ודנטנינ - 5חספס 5

 תויומדה .גלש תשלגמ לע ףסונ םיצורימ

 צוזוטאג תא םכל וריכזי תוידמימ-תלתה

 .ןרוטאסל אציש וט]ווסזח 5

 טרופס המדמ .ןשייטסיילפ - 5חסוש םזשהא

 .דועו תוריהמ תושילג ,יקס ללוכה ,יפרוח

331 
 רבמצד - ןשייטסיילפו ןרוטאס - ₪?

 תיבב ירותסימ תואקתפרה קחשמ והז .7

 ליחתמ הז ,הנושמ דואמ קחשמ הארנ .םילוח

 !ולש םשב וליפא

 64-ודנטנינ - ד3חו3006ו

 ,חטבומכ .1997 רבמצד -
 איבהל הליחתמ יאדנאב

 תוילאוטריוה תויחה תא

 .קחשמה יפוסמל

 (3 סו
 - א06אההבה 35

 .1997 רבמצד - ןשייטסיילפ
 םש יוניש השעמל והז

 .אוטשה [גם 6\1ס0 קחשמל

 קחשמה וז ,םיבר תעדל

 רתויב בושחהו רתויב בוטה
 !הלוכ הכורעתב גצוהש
 הלועפ ,םידיקפת קחשמ לש רדהנ בוליש

 .תויריו
 םתכיח אלש ודיגת לא .1997 רבמבונ - ןרוטאס - א-אוסח צ5. 517001 "וס
 'הזה קחשמל

 סאוקוו =
 יסאלק םילזאפ קחשמ 1997 רבוטקוא - 64 -ודנטנינ - קטצס טעס 5שח 4

 =חוא
 הז !עודי סירטט םאות ולבלבת לא ןש קחושמ טע ותוא ייטסיילפ - 8 אסצס

 בצקו הקיסומ םע םידוקיר ...קחשמ
 .םידחוימ

 לחשמ .ןשייטסיילפ - םָשָפ 0+ 51661

 תיפרג הניחבמ םיהדמ הארנש רזומ
 שמה לש הקיפרגה
 ולוא יד-לע הקפוה

 .םידחוימ םיטקפא

 =סס6ח
 סזּב6סחוסח 5025 2!

 ש 30 .ןשייטסיילפ
 הלועפ יקחשמ לש
 מד לע םיססובמה

 תרדיסמ תיראלפופ

 .תינפי היצמינא

 | ב ₪

 רוטאס - 83
 קחשמ קפס אלל והז 1997 רבמצד
 צל ךירצש רתויב בושחה םידיקפתה
 ו קירפב ותוא ונרכזה רבכ .ןרוטאסל
 יאצי אוהש ירחא וילע רבדל ךישמנ
 יב .ןרוטאס - 1. טחהז =ו6זח8| 8106 2
 ווא יקחשמ איצוהל יראלפופ דואמ
 ומ םיקחשמ המכ לש בובריע ,רמולכ
 וא ולאשת לא .שדח קחשמל הרדיסה
 ?הל .םידיקפת קחשמל הז תא םישוע
 תמ הזכ קחשמ היהי - דבלב הדבועה
 ידיתעב
 ונ - ןרוטאס - 1טחפז 3ַחו6 56000'
 הגז תרדיסב תואקתפרה קחשמ .7
 גע וישכעו ריג-םייגל אצי רבכ קחשמה
 טיבה-32 תחיתמ
  הארנש ,ידמימ-וד הלועפ קחשמ .7 0090 - ןרוטאס - פוש 68 אווז 6
 .דמימ-תלתה ןדיעב םג ער אל
 ' 1997 רבמצד - ןרוטאס - 46
 ומ םיביוא אלמ ,לפאו רדוק םידיקפת
 2 .םינושמו םינוש



 'בבוחל קחשמה וה |

 הצורש ימ לכלו ₪ -

ה לוט ףינס
 .ירבח

 םכילע הזה רוטלומ ו

במה ₪ 1
 :םירגרו

 ...ממה

 ןרוטאס - - | : 6
 יתש .ןשייטָסיולמ

 דואמ תוארו תואסוז

 ןמרבמוב ינוח תמוה

 .חמַט

 חו
 - ןרוטאס - סאו

 קחשמ .1997 רבָמְטנס

 ,ןירותסימ ףופא תואקתפוה

 םע דדובמ יאב שחותמו

 .תידוס רקחמ תדנעמ

 64 רדנטנינ - =וווחַפ 00

 קחשמ .1997 רבוטקוא -

 .םימחול 9 סע תונז

 -ודנטנינ - 5וחה 0

 םאה .1997 רבמצז 8

 תא ביחרה ללכב ןיונ

 ירונידח

 -ודנטנינ - חוו

 יקחשמ .1997 רבמצד 8

0 

2 

 עצבל תורשפא ללוכ גלש"תו :
 'םיהדמ הארנ .םינכוס

9 
'40 41 
 קחשמ .1997 רבמצד + 171% דפ

 םג ואידיוה תונוכממ בסוחש ןרוטאל' 1

0 
1 
| 

 1997 רבמבונ - ןשייטסי'לפ - קחש
 קחשמ לע ססובמה 7 טיפל

 .אוה קוט (ןוש (20(ושחתע

1%. 
0: 

 50סטו !85%6זוקחשמה תפיטע :הנומתב

 <סחחה]
 רדנטנינ - 5.5..6 =ושח16ז5 א =אדז63חו

 תוכהל יופצש ,ידמימ-תלת תוכמ קחשמ .4

 .אצי אוה רשאכ ,םילג הברה

 ררדנטנינ - הץמפז 0ועחוסו65 ןח 43הבְהּבחס 4

 1997 רבמצד - ןשייטסיילפו 4

 ,יקוה ,יקס ללוכ ףרוחה יקחשמ תדאיפמילוא

 ודנטנינה תסריג .דועו םיריהמ םיצורימ

 !הרידא תיארנ

 קחשמ .ןשייטסיילפ - ₪618| 6[ 0

 יפל תוחפל דואמ בוט הארנש ,יטובור הלועפ

 .הכורעתב וגצוהש ואידיוה

 רבועש ,תפסונ הבסה .ןרוטאס - - ,

 תרדיס .64 ודנטנינ - אפה וח 6 ₪

 "ףוס העיגמ ימאנוק לש החילצמה לסרודכה

 !ודנטנינל ףוס

 - ןשייטסיילפ - אהחוסס וז

 | םינוקחשמ העבש דוע 9

 הקיסאלקה ןואיזומל םיפרטצ
 לש

 חו =ח6סז6

 7 רבוטקוא
 מ םייסאלק
 .וקמאנ

 | 66ה 56 !ה6ז6|
 וב ,ילקיסומ קחשמ .ןורוטאס - ו

 ליחתמ רמז ךופהל םכילע
 .פופ בכוכל

 - ו
 - ןשייטסיילפו ןרוטאס
 קחשמ .1997 רבמבונ
 ימ ...התאו תונב 12 !םיכודיש
 רחבת ימב ?ךתוא רחבת
 ?התא

008 
 - םטזחוהַש 35

 -יאבכ קחשמ והז .ןרוטאס
 ידימ םכתא קילדיש שא

 תווצה ידי-לע חתופ קחשמה
 .רידא הארנו קינוס לש

 - ןרוטאס - 58אטז8 (/(ּגזפ 2

 קחשמ .1998 תנשב והשיתמ
 ירופיסמ דחאל ךשמה

 הגס לש םילודגה החלצהה
 הרוביג שי קחשמל .ןפיב

 קחשמ והז לבא תיארומס
 .םידיקפת
 ןרוטאס - 5חוחוחַפ [סזס6 |||

 הזה קחשמה .1998 ץיק דע -
 !םיקלח השולשב אצי
 ףרוחה אצי ןושארה

 הז יתעדל !ץיקב ןורחאהו
 הרדיסהש ,םינימאמ הגסב לבא ,יכיספ תצק
 .הלש םיקירפה תא בזכאת אל וזה החילצמה

 נחשמ הכורעתמב גצוה 64 ואיג-ואינה דצל
 9 ..רקי תצק לבא רידא
 ד ראיגרואינ - דח6 וחָפ 01 =!0ח(סז8 '7

 < דירחהל רקי תוכמ קחשמ .1997 רבמטפס
 7 ול פא ותוא הנקי והשימ םא קפוסמ ינא

 300 תרומת רכמהל רומא קחשמה ול"וח



 5סחֶצ
 רבמבונ - ןשייטסיילפ - 630 דטזופחוס

 .ידמל ביהלמ םיצורימ קחשמ 7

6 
 - ןרוטאס - 5
 .ידמל ביבח ילקיסומ

 קחשמ .1997 רבוטקוא

 טו הז6
 51605 6ח06000'% וע :

 . ןשייטסיילפ . סטחס6סה

 םידיקפת קחשמ 7 רבמצד
 ת1חג] לש

 ןונגסב ףסונ
| 

 :ונממ תויומד ללוב גתה

 - ןשייטסיילפ - וה חז

 תויריה קחשמ 7 רבוטקוא

 לש הירוטסיהב ןושארה

 !רווקס

 - סח !!185ו0ח 2

 1997 רבמטפס - ןשייטסיילפ

 םיטובור קחשמ לש בוליש

 .םידיקפת קחשמו

 - ןשייטסיילפ - קבזפ10ש 6

 ,תונומתה .1997 רבמצד

 .רתויב תומישרמ וארנ הכורעתב וגצוהש

 .ולש המגדה תסריג וגיצה אל רעצה הברמל

 1997 רבמצד - ןשייטסיילפ - א 5

 םע ינוידיבה-עדמה ןונגסב םידיקפת קחשמ

 -תלתו תידמימ-וד הקיפרג לש בוליש

 .תידמימ

 ד3הוזס
 - ןשייטסיילפ - 5106 סע 5106 50603

 םיצורימ קחשמ לש הבסה .1997 רבמצד
 תולודגה ואידיוה תונוכממ חילצמ

 א 3
 .ןשייטטסיילפ - /סוסחופ - 8106 אחוז
 היצמינאה תרדיס לע ססובמה תוכמ קחשמ
 ג זתוסז66 1 ססקסז 8

 ך וס

 - ןרוטאס - 2088 סז ו
 לש הבסה

 1997 רבוטקוא
 תונוכממ ,חילצמ הלועפ קחשמ

 ןרוטאסל ואידיוה
 יידעלב ןפואב

 ךסזהוע
 4308ח זס שזו
 ינרמ - ןשייוטסיילפ -
 תשדוחמ הסריג .8
 תוקבאהה קחשמל
 .חילצמה

 טפס 5 
0002 > 
 .ךשמה קחשמ % תליחת - ןשייטסיילפ
 םיבר םידהואל הכזיש
 .ומדוק ומכ

 יטלובה םיקחשמה דחא - 6.4.5.

 הכורעתב

 היה

7 

 תרבח לש
 .ימאנוק

 קחשמ והז

 תוכמ

 -תלת

 ידמימ

 -ודנטנינל

 1 דחוימב םיטלוב
 ]לחייב ם



4 
 היצמינאב קחשמת
 תשדוחמ /
 םע ,מישרמו תליחתנ

 דואמ הברה קר)
 ףא .םיעבצ -
 הלוכי אל הנומת השולט
 ,תאז שיחמהל העברא
 קחשמה לבא (םישדוח
 העונתב הוולמ קיפרגה
 לכ לש תדמתמ לש
 לע םיטירפה : / | קחשמה
 קלח .ךסמה [ 1 = 5 טלחהב
 םיטירפהמ בוט תיארנ
 ומכ םיליעפ לב
 יקחשמב םושו ןרורל=

 :ולש "תונכתה" תויורשפאב אצמנ קחשמה
 יטרפ ,םימחולה לש םהינפ תא בצעל ןתינ
 הצריש ימ .דועו תודחוימה תועונתה .שובלה

 םימחולה םע הליגר הרוצב קחשל לכזו

 קלחש ,ףסונ דמחנ רבד .םהש יפכ םיסובהו
 ,םיצפח שי .קחשמב םיליעפ םיעקרהמ

 ןתינ םהב קחשמה תרואפתב סיאצמת

 ,זגרא ומכ ,תוברקה ךלהמב שמתשהל

 .ביריה לש ושאר לע ץפנל רשפאש
 ומשב םג עודיה ,ןמקור - א06אהוח

 קחשמה .לק םש יוניש ךרע ,ןמהגמ ,יברקמה

 העיקשה םוקפק .םיהדמ טושפ האל

 .קחשמה

 םיבר םיצמאמ

 השימח שי קחשמל .תואקתפרהו םידיקפת

 דוגינב .רובעל ךירצ םתוא ,םירוזא

 הזה קחשמל ,ןמהגמ לש םימדוקה םיקחשמל

 ךלהמב תונוש תויוחתפתהל תויורשפא שי

 לש שדח םידיקפת קחשמ והז - אחז

 יקחשמ תרוסמל דוגינב ,םעפה .רווקס תרבח

 רוביג .ינדיתע קחשמב רבודמ ,םייניבה-ימי

 אוה .חצנ םייח לעב םדא אוה ,ייפ ,קחשמה

 ךות הוולשבו טקשב םינש יפלא רבכ יח

 האלמ הנומאבו ולש בכוכב םישנאה דוביכ

 תיטילופ תכובסתל עלקנ ייפ ,והשכיא .לאב

 רוקחל אצי אוה תכובסתה תובקיעב .יהשלכ

 לבא זעונו קימעמ תצק !םייחה תוהמ תא

 ---<2 דרוצגעוחכטג ישע'

 אידיוה תונוכמ קחשמ לש תיתיב הסריג תננכתמ םוקפק - 5 | (-

 מה
 פק לש םיריכבהו הכורעתה ךלהמב גצוה אל קחשו

 ּר

 חשמה לש תיתיב הסריג היהתש ,וזמר םה ,תא' -
 ת

 רבח דחא לש הפ תטילפ .תוקזח קיפסמ אל ולאה תוכרעמ"
 מ

 .(8 'מעב וא \ו.-ה לעו הגס לש טיב 1287ה ףוסש

 לגב וילע רבדל וברס םוק

 % 6 אצי אל קחשמה ..לבא ק
 כ (ןשייטסיילפ אלו ןרוטאס אל ,64-ודנטנינ אל) תומייקה קחשמה תוכרעממ

 הזמר ,ןפימ םידמחנה הי

 תושדחה רודמב תועידי האר) !קושה לכ תא םידקיש ,הגס לש שדח קחשמ ייל

 צרובבז-כ;?+
 םירבד ויה ,הכורעת לכב ומכ
 טושפ םינרציה ...ו תוארל וניפיצש
 תונטק תובזכא ויה .םתוא וגיצה אל
 ורדעה לשמל .תובושח שממ אלו
 היה קחשמה) 16%%66ח 3 לש בוש
 הכורעתה לש גולטקב בותכ וליפא
 ינוסמ ונבזכאתה .(תונותיעה קיתבו
 לזמה .םינשי םיקחשמ קר הגיצהש
 וגיצה תורחא תורבחש ,ינוס לש
 ןשייטסיילפה רובע םישדח םיקחשמ
 הפשח אל דוע איה יכ ,הבזכיא הגס

 ורבידש ,הלש טיבה-64 ףוסמ תא

 ארקנש ,ףוסמה .דואמ הברה וילע

 יבלשב קר אצמנ ,םסונזג| םייתניב

 וילע לבקל וניצר ,תאז לכבו .חותיפ

 .ונלביק אלו שדח עדימ רתוי תצק

 (תדרפנ הבתכ האר)

 החילצה ואיג-ואינ :תובזכא דוע

 ירלוד 300 הלועש קחשמ קר גיצהל

 ודנטנינ ...ותוא הנוקש ימ עגושמ

 םיקחשמה רפסמ תא הליפכה םנמא

 לבא ,תמדוקה הכורעתל האוושהב
 וקמאנ .םיקחשמ רתוי הברהל וניפיצ

 המ - תוקיר םיידיב הכורעתל האב

 ?גיצהל םישדח םיקחשמ םכל ןיא ,שי
 ינואיזומ ףסוא דוע ונלביק ,הז םוקמב

 !תוקיתנע לש

 - קחשמה לש הקיפרגה .ןיינעמ עמשנ טלחהב
 | .ההובג דואמ המרב ןכ םג תיארנ
 ףסונ םיצורימ קחשמ - ₪6ז8ח6 דטזופחוס

 | תא רופסל רשפא-יא רבכ .ןשייטסיילפל
 . רישכמל ואציש הזה ןונגסב םיקחשמה תומכ
 = תוינפי תוינוכמב גוהנל ולכות םעפה .הזה

 < .המודכו ןסינ ,הטויוט ,הדזאמה ומכ תודמחנ
 : - קופצכו המישרמ הקיפרגה ,םיבוט םילולסמה
 < היה הזש ,ונלש הדיחיה הבזכאה .בוט קחשמ
 = הגיצה המצע ינוסש ,דיחיה שדחה קחשמה
 ו 'ןשייטסיילפה רובע

 ₪3 ..חטיקלו
 ל תבשחנ ויקוט לש 0 תכורעת
 ו ,הביסה וז .קוחרה חרזמה לש
 ו 53 תכורעתש כל עידוהל
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 לע תודבוע 52106 (ננז8 ה ...יכ ועגריתו עגר ובשו

 רתוי רדגומ קחשמה !ןשייטסיילפל שדח קחשמ

 תאצל רומא קחשמה !תיביטקארטניא הייוחנ

 ,תונבה תשמח לש עונלוקה טרס םע דחינ |
 ינוסב .םלועב רעונה-ינב לכ תא תוציפקמש
 השדח תרוסמ איבהל רומא קחשמהש ,םירמוא

 יעטק ,םיפילק לולכי קחשמה !ןשייטסיילפל
 וליפא קחשמהש ,םיחיטבמ ינוסב .דועו ואיזיו
 !ןשייטסיילפה יקחשמב םויכ לבוקמהמ לוז היה

 .. ו[

 שש

 !!+וו<
 תומישמ טס לע הזירכה הרייס תרבח
 דוע ללוכ רוטילקתה .שסואגטוס-ל ידעלב
 ,םיצפח ,קשנ-ילכ ,תוצלפמ ,תויומד
 .תומישמ םגו םסק-ישחל

 ימי תוברק קחשמ אוה 5תוקשוססא ספי
 ,התע דע .קגץפמספ תרבח לש שדח
 רפסמ ינפל .0ט6זפ09ז6 ארקנ קחשמה
 .םשה יונש לע טלחוה תועובש
 לסיפה יבשחמל אצי  קחשמה
 .אבה שדוחה תליחתב

 דח6 360506

605 
 קחשמ אוה 6 313005106 ( 65

 יבר תרדיס ססובמה ,תואקתפרה
 השולש .לוש ןהו'ג רפוסה לש רכמה
 תרדיס ינימל םג וקפוי םירפסהמ
 [ 2686 תחתפמ קחשמה תא .היזיולט
 ץיק תארקל אצי אוהו תתוסההותמוסמ|
8 

 תומישמ זראמ אוה 831306 0[ ססז

 זראמה .א-צ/ותש <פ. 115-"וקתוסז ל
 דיחי קחשמל םירופיס ינש ללוכ
 קחשמל תובר תומישמ דועו תשרו
 הכימת ללוכ זראמה .בשחמה דגנ
 עיגי זראמה .םיידמימ-תלת םיציאמב
 .בורקה ףרוחה ךלהמב רבכ תויונחל

 9113וןז 6
 |  הסיטה רוטלומיסל תומישמ זראמ וז

 = .ת]ואמ% פו 6.07ה ,טפוסורקימ לש

 | םנוש םיסוטמ ללוכ קחשמה

 < לכימ דגנ ,ןועשה דגנ- תומישמב

 | (..לחא קלדהש דע הסיט) קלדה

 < םילוצינ ץלחל הרטמה רשאכ ,דועו

 3% - ו השק םוקמ .5ומשו|!|6-מ



 :תמ ה 9 ראוגיל מאת 0% קחשמה ,אל וא

 קחשמהוש .רתוי דוע - בוב

 ומכ ידמל םימיט 7
 - 3ישרמ םיעוציב ללוכ

 ראוגי ינקחש 32 דע רבחל תורשפא

 קחשמ והז .שארב-שאר קחשמל

 ידמל חילצמ היה יאדוש .יללח תורי

 ורדנ קחשמה יחתפמ .םייתנש ינפל

 ועבשנ םה !קחשמה תא םייסל ,רדנ

 םידמוע םה וישכע .תמ ראוגיהש ינפל

 ףלאכ רוכמל | םיפצמו החטבהב

 .םלועה לכב קחשמה לש םיקתוע

 ךרד קר השעי קחשמה לש לקווישה

 תרבח לש רתאה תועצמאב טנרטניאה

 םיקחשמ דוע ואצמת הזה רתאב 160

 רבחמה ומכ יפקיה דויצ םגו ראוגיל

 ראוגי לכ) !תחא-תבב ראוגי הנומש לש

 םינקחש העבראל קחשמ רשפאמ

 (!םינקחש 32 לכה ךסבו

 1680 | (066)78 | קטס|והות<פ תרבח

 םילולסמ זראמ לע  הזירכה

 רבודמ .א[ס0ה516 1תנסא א[800688 ל

 תויאשמ דע ,םיבר םילולסמב

 םיגוסמ תויאשמ 15 ףרצל תורשפאו

 'דחא ץורימל םינוש

 ןק הח26ז '4
 רוטלומיסל ךשמהה קחשמ והז
 קחשמב ו 2 4 כזגתופ םיקנטה
 םיקנטב טולשל ולכות שדחה
 .םינמרג וא | םייסור ,םיאקירמא
 הינשה םלועה תמחלמ לש תוברקב
 עדימו תונומת דירוהל לכוי ,הצורש ימ
 :טנרטניאהמ קחשמה לע ףסונ

 ג 11ןכ:/ רצו ורב | טוטשה רטפ.60ו
 קת ג וה

 'םירוטילקת השימח בולע | יסיפח תסריגל ליבקמב אצי קחשמה או ל ךשמהה קחשמ ,[ ושמה לש ןשייטסיילפה תסריג לע הזירכה א 0[ג31₪ תרבח

 |68 1 וה ו
 ,יס.יפבו ןשייטסיילפב החלצה =
 םיננכתמ סקימנייד לטסירקב ה [ 280 0772 ךשמה | קחשמ 3% הטילחה סקימנייד לטסירק --

 ההובג קשחמ תמר םע שדח |

6 
 ינש לע םכל רפסל ונחרט יכ 116א6ה 2 לע םגו 0886 2

 לש שרויה היהי ימ םכמצע תא םתלאש םאה ,ןכבו

 ?םעפה ונרובע תננכתמ 1כ תר

 לש תא םכינפל ומשיר .םלוכ ינפל הברה הבושתה תא שי .דומת ומכ ל

 לש איצממה ונרובע ןנכתמש ,אבה טיהלה אוה קחשמה .ז'ווווע ול םיארוק .שדוחה

 לש עונמה תא ןנכתל הסנמ ןיידע אוה ,קמארק לש וירבד יפל .קמראק ןהו'ג 00

 דועב ונדיב היהתש היגולונכטה בטימ תא לצנל הצור אוהש ,ךכל הביסה .קחשמה

 !תוחפל ץרהגמ 40071 300 לש תויוריהמב םילעופה 2 םויטנפ ידבעמ רמולכ ,הנש

 קחשמה תצפהל ןתמו-אשמ רבכ תלהנמ \6ואוטוסת תרבח ,עגרכ ונל עודיה לככ

 .ירטסיה טיהלב רבודמש םינימאמ םהש ,רמוא הזו .שדחה

 (:3בוכ|סכ |!ו
 דחאל בשחנ ולבאיד .עוגס]ס 1[ לע הזרכהב העיתפה עול םת(6 ומת[
 1997 תנש לש םיחילצמה םיקחשמה
 הנשה לש םיטיהלה דעצמב ליבומו
 ףוס תארקל קר אצי ךשמהה קחשמ
 .תויומד דוע לולכיו (הנשכ דוע) 8
 תוברק תכרעמ ,שדח טסווק בצמ
 םירע לש לודג רחבמו תללכושמ
 םיקשממ לולכי שדחה קחשמה .תומוקמו
 םניח םיקחשמה רתאלו טנרטניאל השיגל
 ג 6. ה 0 | לש

 2 לע םיעדוי רבכ םתא .בוט

 .בר - ינפל - 1

 ו
 ויו

 םינשי םיקחשמ

 בתכנ | קחשמ צק ל
 רבח זא ,הירו 6 יראטאל קחשמ תוטל

 יושעכמ |

 < ירוקמה 76:% םהיניבו הלש
 לךש םיירוקמה םירצויה ידי" לע
 ו הכרד תא הלחה 6ווצופוסת ת

 , .לינושארה 701% יקחשמ ואצי הז ר



 6סחוהה חס 51
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 תוליגר תומישמ 15 דוע | ,ןכ
 10 דועו 6 סתותהת6 85 6 0חףטסז ל
 תביבסב לעופ זראמה .תשר תומישמ
 לש תוברקב ,םיינדבלב 95 תונולח
 ,הצורש ימ .הינשה םלועה תמחלמ
 לע ףסונ עדימו תונומת דירוהל לכוי
 :טנרטניאהמ קחשמה

 10: / וארא .ועס5זואסס6 .ססתר

 ,[םז0ז81816 '76-7 ףסונ תומישמ זראמ תאצל ךירצ בורקב .תעגתשמ הארנכ .\6זןאוצוסה

 םע קחשמה תא ולבלבת לא .תשר-יקחשמל תויורשפאו תומישמ םירשעכ לולכיוט

 .1998 תליחתב אצי זראמה .[הוסזצוג6 '7
4 .'\ 

 (כזוחו 330
 קחשמ | אוה | 6חו

 ,סטרא-סאקול לש שדח תוו ;קתפרה
 =ט1-ו לקטנטה לש ומוי לש םירצויה

 ינאמ ,קחשמה | רוביג  דגשוש

 ןיב תומשנ ךירדמ וה  ,הרוואלק
 ינאמ .תוומה םלועל םייחה םלוע
 רחא ישיא םישופיח עסמל אצוו

 יופצ ,רוציקב | ...הלואגהו הָעושיה

 דואמ םג הארנכו רזומ דואמ קחטמ

 1998 ץיק ףוסב אצי קחשמה .דחוימ

 םירסאה לכ וב ,ינדיתע אלכב

 תכרענ ,ידמל םיקפקופמ םיסופיט

 .לדמל הנושמ הדאיפמילוא הנש לכ

 סיטהל םכילע ,תויורחתה תחאב

 תויטנ לעב | הנושמ | סיט"ילכ
 ,תורחתב חצניש ,ריסאה .תוקסרתה
 רסאמהמ הנינח תונש רפסמל הכזי

 .ולש ךוראה

 ,יסיפל תאצל יופצ  קחשמה
 .64-ודנטנינלו ןשייטסיילפל

 6|1(231 -סזזח 3זוסה
 שדח | היגטרטסא קחשמ | והז
 אצי רבכ השעמלש ,ןשייטסיילפל
 ,הזה קחשמב ןיינעמה !ןפיב תויונחל

 ךותמ תויומד םייתאמכ וב םיבככמש
 185% תויראלופופה היזיולט תורדס

 ..לבא (כטת6גזמ | 1]|וגתהגמ ,

 תחא לכ לש םיעשרב רבודמ
 תוצובקמ תחא לכל .תורדסהמ
 ,הרטמה .הטילש חטש שי םירוביגה
 ,היגטרטסא יקחשמ הברהב ומכ
 לכ ףוסב .הזה רוזאה תא ביחרהל
 םכל רשפאיש ,ךסכ ולבקת ,בלש
 ,רוציקב .המודכו שמחתהל ,תונבל

 .רבד לכל היגטרטסא קחשמ

 . . י 4 9 1

0% / 

 ,ותדובעב לחה אל ןיידע קחשמה לש חותיפה תווצ .ךיאוצוטה א!6ו3| 3 תא חתפת ינו
 תושלגמ לש קחשמ דועלו ₪31וע 6זסצא-ל ךשמהה קחשמ תא םילשהל וילע םדוק 'נ
 ותח

/ / 

 יראלפופה טובורה אוה (יטתוגמ

 הרדיסב בככמ אוה .ןפיב רתויב

 תרבח .רתויב החילצמ תרייוצמ

 ולש תו"וכזה תא השכר יאדנב

 םירכוז יאדו םיקיתו םיקירפ .רבעב

 .הרדיסב ןושארה קחשמה תא

 ימ טובור אוה | 6מ0גת

 4 והז ,ןורקיעב .ותרוצ תא תונשל

 ו .ידמימ תלת הלועפ קחשמ

 דחא היהי הזה קחשמהש ,םיווקמ ינוסב

 וב הלועפ קחשמ והז .הלש םישדחה םיטיהלה

 "עונפואל ותרוצ תא הנשמה עונפוא אוה בכוכה

 תשולשמ תחא לכל .טובור םתסל וא טובור

 הנגהב תועמשמ שי עונפואה לש תורוצה

 הסריגה לע קר ונל עודי םייתניב .הפקתהבו

 ךיראת עבקנ םרט הל םגו קחשמה לש תינפיה

 .קוויש
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